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  “Участие на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества в националния принос 

за изграждането на отбранителните способности на НАТО и ЕС” 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Позволете ми да изкажа задоволството си от предоставената ми възможност 

от Съюза на офицерите от резерва «АТЛАНТИК» да презентирам пред Вас 

технологичните и производствени възможности на ръководеното от мен търговско 

дружество и  участието му в националния принос на българската оръжейна  

 

 

http://www.terem.bg/
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промишленост за изграждането на отбранителните способности на 

Българската армия,  НАТО и Европейския съюз. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „ТЕРЕМ” ЕАД И ДЪЩЕРНИТЕ МУ 

ДРУЖЕСТВА. 

 «ТЕРЕМ» ЕАД е еднолично акционерно  дружество със 100% държавно 

участие. Принципал на дружеството е Министъра на отбраната на Р. България. 

Дружеството е регистрирано през 1998 година и развива технологични и 

производствени възможности за ремонт на въоръжение и военна техника. «ТЕРЕМ» 

ЕАД осигурява потребностите на Българската армия от ремонт, модернизация и 

утилизация на въоръжение и военната техника и произвежда необходимите за 

ремонта и поддръжката им възли, агрегати и резервни части. 

       Дружеството  осъществява дейността си чрез 6-те си дъщерни дружества, 

специализирани в ремонта на различни видове  въоръжение и военна техника: 

- «ТЕРЕМ – Летец» ЕООД гр. София – специализирано в ремонта на 

авиационна техника – вертолети; 

        - «ТЕРЕМ – Овеч» ЕООД гр. Провадия – специализирано в ремонта на 

автомобилна и бронетанкова техника; 

          - «ТЕРЕМ – Хан Крум » ЕООД гр. Търговище – специализирано в 

ремонта на бронетанкова техника и производството на възли, агрегати и резервни 

части за тази техника; 

 -   «ТЕРЕМ –  КРЗ Флотски арсенал» ЕООД гр. Варна - специализирано в 

ремонта на кораби и техника на военноморския флот; 

 -  «ТЕРЕМ –  Ивайло » ЕООД гр. В. Търново – специализирано в ремонта 

на класическо, артилерийско и ракетно въоръжение; 

 - «ТЕРЕМ –  Цар Самуил » ЕООД гр. Костенец – специализирано в 

ремонта и утилизацията на боеприпаси. 
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 В «ТЕРЕМ» ЕАД и дъщерните му дружества са  изградени Интегрирани 

системи за управление,  сертифицирани по изискванията на АQAP 2110:2009 - 

Изисквания на НАТО за осигуряване на качеството на проектиране, разработка и  

производство; ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството; ISO 

14001:2009 - Системи за управлението на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 - 

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. 

 „ТЕРЕМ” ЕАД е правоприемник на военно ремонтните заводи на 

Министерство на отбраната и през 47-те години на съвместна дейност с 

министерството сме изградили технологичен и производствен капацитет, който ни 

позволява  да удовлетворяваме  потребностите на Българската армия от високо 

качествени и технологични продукти, в съответствие с новите и задачи на армия 

на страна членка на  НАТО и Европейския съюз. 

 След приемането на Р. България в НАТО и Европейския съюз значителна 

част от капацитета и усилията ни са насочени към съвместна дейност с фирми от 

страните членки на тези структури. Разчитаме, че съвместното    изпълнение на 

задачи по развитие на отбранителните способности на Българската армия,  НАТО 

и Европейския съюз ще ни позволи да излезем с тези фирми и на външни пазари.  

  

1. КОНТАКТИ НА „ТЕРЕМ” ЕАД С ВОДЕЩИ ОРЪЖЕЙНИ 

ФИРМИ ОТ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА НАТО. 

От 1990 година дружеството осъществява контакти с водещи оръжейни 

фирми от страните членки на НАТО, по съществени от които са: 

- TURBOMECA - Германия 

- EUROCOPTER –  Франция 

- Sagem Defense Securite - Франция 

- Pall Aerospace -  Великобритания 

- Rockwell Collins -  Франция 

- General Dynamics - САЩ 

- BAE Systems - САЩ 

- Raytheon - САЩ 
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- Cassidian Electronics -  Германия 

- Selex Communication -  Италия 

- Rheinmetall -  Германия 

- CLS a.s. – Прага, Чехия 

- LOM -  Прага 

- ДИЙЛ  ВГТ  Дефенс – Германия 

- Оtokar – Турция 

- WZM – Woiskowe Zaklady Mechaniczne – Полша 

 

2. УЧАСТИЕ НА „ТЕРЕМ” ЕАД В КОНКУРСИТЕ НА НАМСА 

 По искане за оферта на НАМСА № AMH10072 от 03.12.2010 г. относно 

«Ремонт и модернизация на вертолети Ми-17» 

 В качеството си на регистриран доставчик  на NAMSA, «ТЕРЕМ» ЕАД 

получи покана за представяне на оферта по търг № AMH10072 от 03.12.2010 

г.Обхвата на дейностите по предмета на търга включваше ремонт и 

модернизация на 12 броя вертолети Ми-17, собственост на страни-членки на 

НАТО. Главната цел бе същите вертолети да бъдат подготвени за участие в 

коалиционни мисии. 

Целите на проекта бяха следните: 

 - РЕМОНТ НА ВЕРТОЛЕТИТЕ, включително 

 -- КВР на планера и бордовите системи съгласно действаща техническа 

документация одобрена от Оригиналния производител 

 -- удължаване на техническия ресурс, когато е необходимо 

 -- изпълнение на всички задължителни бюлетини, предписани за 

изпълнение от Производителя, които са действащи към момента на 

изпълнение на ремонта на вертолетите 

 - МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЕРТОЛЕТИТЕ, включително 

 -- подмяна или модификация на основните двигатели до вариант ТВ-

117ВМ с подобрени височинни характеристики и възможност за работа при 

горещи климатични условия 
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 -- подмяна на прахозащитното устройство (ПЗУ) с ново 

усъвършенствано такова 

 -- монтиране на екраниращи изходно устройство за намаляване на 

ефективното инфрачервеното излъчване от изходното устройство на 

двигателя 

 -- монтаж на виброгасител 

 -- монтаж на защитни пено-полиуретанови запълнители в горивните 

резервоари с цел повишаване на живучестта на вертолета в условията на 

вражеска среда 

 -- монтаж и интеграция на навигационна Система за управление на 

полета включваща  

 ---GPS, INS, DME, EGI, Doppler 

 --- комплект система за управление на полета FMS – CMA-9000  

 --- цифрова карта 

 --- пилотажно навигационен прибор (ПНП) – МФД-255Е 

 -- монтаж и интеграция на нов радиовисотомер 

 -- монтаж и интеграция на УКВ/ДКВ радиостанция 

 -- монтаж и интеграция на КВ радиостанция 

 -- монтаж на нов радиокомпас 

 -- монтаж на аварийна радиостанция 

 -- монтаж и интеграция на система за заход и кацане, включваща 

далекомер DME, радионавигационна система VOR/ILS/MKR 

 -- монтаж и интеграция на система за предупреждение за пуск на ракети 

 -- монтаж и интеграция на предавател на ИЧ смущения 

 -- монтаж и интеграция на система за опознаване „свой-чужд” 

 - монтаж и интеграция на вертолетно разговорно устройство (ВРУ) 

 -- адаптация на свето-техническото оборудване за използване на очила 

за нощно виждане 

 -- монтаж на бронезащита 
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 В подготовката за нашето участие в този търг наши партньори 

бяха следните организации и фирми: 

 - Федерална служба за военно техническо сътрудничество на Руската   

Федерация; 

 - Оборонпром, Русия 

 - CLS, Чехия; 

 - Pall Aerospace, Великобритания 

 - Rockwell Collins, Франция 

 - General Dynamics, САЩ 

 - BAE Systems, САЩ 

 - Raytheon, САЩ 

 - Cassidian Electronics, Германия 

 - Selex Communication, Италия 

 - Rheinmetall, Германия 

 - LOM, Прага 

 - Телеком, България 

 В резултат на срещите и преговорите с представители на горните 

фирми бе постигнато следното: 

 - „ТЕРЕМ-Летец” ЕООД бе сертифицирано от Оригиналния 

производител като ремонтна организация за ремонт на военни вертолети Ми-

17 

 - беше съгласувано разпределението на дейностите между партньорите 

по изискванията на търга 

 - получихме ценови оферти по изпълнение на ремонтните услуги. 

доставките на ново оборудване  и неговата интеграция. 

 - участвахме на среща на ръководителите на постоянните делегации на 

Русия, България, Чехия, Полша и Словакия и представители на националните 

предприятия за ремонт и модернизация на вертолети Ми-17 относно 

перспективата за мултинационално партньорство в рамките на бъдещия 

договор с NAMSA по горепосочения търг 
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 Търгът на НАМСА № AMH10072 от 03.12.2010 г. бе 

прекратен през 2011година., няколко месеца след крайния срок за подаването 

на офертите.  

 

3. СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА „ТЕРЕМ” ЕАД  С ФИРМИ ОТ 

СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА НАТО. 

 С оглед задачите на Българската армия в „ТЕРЕМ” ЕАД се работи по 

различни проекти с фирми от страните членки на НАТО и ЕС: 

Юрокоптер - Франция 

Турбомека – Германия 

Офсетна програма по доставката на  вертолет „Кугар” 

Съгласно Офсетно споразумение УД-03-4/28.01.2005г. между фирма 

«Юрокоптер», Франция и Министерството на отбраната, получател в Р. 

България по директни компенсации D1, D4, D5, D8 и D9 е «ТЕРЕМ» ЕАД. 

Тези компенсации / офсетна програма/  включваха, следното: 

- D1 (Обучение на технически състав по авионика и по механичната част) 

- D4 (Техническа документация за вертолет „Кугар”); 

- D5 (Инструментално оборудване за вертолет „Кугар”); 

- D8 (Техническа документация за двигател „Макила” 

- D9 (Многоцелеви изпитателен стенд АТЕС 6). 

Бяха подписани договори за квалифицирането на два Центъра за техническо 

обслужване (ЦТО) с Юрокоптер и Турбомека, съответно за извършване на 

500-часови прегледи на планера и двигателите на  вертолета «Кугар». 

Центровете бяха обособени и изградени в «ТЕРЕМ-Г. Бенковски» ЕООД, 

Пловдив. За изграждането на центровете бяха инвестирани допълнителни 

средства, извън офсетните компенсации, в съответствие с изискванията на 

лицензионните договори за работа на центровете за техническо обслужване. 

 Съгласно рамково споразумение с МО в центровете постъпиха 3 

вертолета «Кугар» за извършване на 500 часови периодични прегледи. В 
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процеса на тези прегледи бяха получени и съответните сертификати 

за ЦТО. Последният 3-ти вертолет бе предаден след извършване на прегледа 

през март 2010 г., след което не последваха поръчки от МО. 

 През 2012 г., в изпълнение на заповед на Министъра на отбраната на РБ 

документацията, резервните части, и инструменталното оборудване по 

директни компенсации D1, D4, D5, D8 и D9 бяха предадени от «ТЕРЕМ» 

ЕАД и приети от ВВС. С акта на това приемане-предаване фактически бяха 

преустановени дейностите на двата ЦТО. 

  

Sagem Defense Securite, Франция,  

   Проект за модернизиране на бронетанкова техника. 

 Съвместно със Sagem бе разработено техническо задание за ремонт и 

модернизация на изделие бронетанкова техника.  

 Ремонта включваше: капитално-възстановителен ремонт на изделието, 

неговите системи, двигателят и шасито.  

 Модернизацията включваше: Монтаж на гумено-металически вериги, 

климатизиране на кабината на екипажа, модернизация на системата за 

управление на огъня, модернизиране на системата за следене на ситуационната 

обстановка, монтаж на динамични защитни панели и изцяло електрически 

стабилизатор на въоръжението. 

  

 RHEINMETALL DEFENCE, Германия 

В областта на ремонта, поддръжката и основно модернизацията на 

бронетанкова техника „ТЕРЕМ” ЕАД осъществява взаимно изгодно 

сътрудничество с фирма „Rheinmetall МАN”, дъщерна на RHEINMETALL 

DEFENCE, Германия. 

Във връзка с организирането на батальонни бойни групи фирма 

„Rheinmetall МАN” представи на вниманието на заинтересованите лица от 

ръководството на МО и БА нова концепция за бронирани бойни машини за 
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пехотата, в различна комплектация според предназначението си 4х4, 6х6, 

и 8х8 като модулна разработка на базова машина с подмяна на модулите 

според тяхното предназначение. Като основен партньор при конструиране, 

технология и производство на детайли и възли и последваща поддръжка на 

представената бронирана бойна машина фирма „Rheinmetall МАN” предлага 

сътрудничество на „ТЕРЕМ” ЕАД. 

Като съвременна фирма в отбранителната индустрия “Rheinmetall 

Defence Electronics” GmbH (“RDE”), дъщерна на RHEINMETALL DEFENCE, 

Германия, разработва и внедрява модули за Комуникационна и 

информационна система за управление на бойни и транспортни машини, на 

база на принципа 4CI – command, control, communications, computers, 

intelligence - интегрирана военна комуникационна система, включваща 

взаимодействието на войски, разузнавателни средства и комуникационна 

техника. В България системата е в процес на изграждане и се очаква до 2015 

год. всички необходими бойни машини да бъдат снабдени с подходящото 

оборудване. 

 Във връзка с това, фирма “Rheinmetall Defence Electronics” GmbH 

предлага своя опит, възможности и високо качество, в сътрудничество с 

фирма “ТЕРЕМ” ЕАД, да поеме преоборудването на транспортна и 

бронирана техника на въоръжение в Българската армия, в съответствие с 

натовските изисквания и стандарти. 

 Като първа стъпка в тази посока, двете фирми подписаха споразумение 

за неразгласяване на фирмена информация (NDA) и Базово споразумение за 

фирмено сътрудничество (MOU).  

 В Анекс №1 към Базовото споразумение за фирмено сътрудничество са 

описани дейностите, представляващи конкретното предложение на фирма 

“Reinmetall Defence Electronics” GmbH, а именно: 

  

“RDE” GmbH: 
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- разработка, доставка на оборудване (радиостанция + компютър) и 

софтуер, организиране и оборудване на “класна стая”, обучение, участие в 

приемка; 

 “ТЕРЕМ” ЕАД: 

 - организиране на работна площадка;   

- разработване на присъединителни елементи – стойки, планки, ел. 

инсталация, кабелни пакети и т.н., монтаж на оборудването, присъединяване, 

ремонт, поддръжка. 

 

 WZM S.A. Полша 

За нуждите на полската армия и полските въоръжени сили, участващи в 

мироопазващи и мироналагащи мисии, фирма WZM S.A. Полша е 

разработила бронирани бойни машини за пехотата, в различна комплектация 

според предназначението си. Към момента са произведени над 50 броя, като 

част от тях работят в реални условия и обслужват военната мисия на Полша в 

Афганистан.  

Особено впечатление с възможностите си и универсалността си прави 

модела „Росомаха” с колесна формула 8х8. В процес са преговори между 

WZM Полша и „ТЕРЕМ” ЕАД за усвояване на детайли, възли и 

комплектации, които да се изработват в заводите на холдинг „ТЕРЕМ” и 

особено панелите за защита от поражения от противотанкови гранатомети, 

като част от научна разработка на Института по металознание на БАН. 

В тази връзка, в края на 2012 год. между двете фирми беше сключен 

меморандум за сътрудничество. 

 

DIEHL DEFENCE 

"DIEHL Remscheid" GmbН 

Дългогодишно сътрудничество свързва фирма „ТЕРЕМ” ЕАД и фирма 

"DIEHL Remscheid" GmbН. Дъщерната на DIEHL DEFENCE фирма е 

специализирана в производство на елементи за верижни машини, в това 



 11 
число усвоени детайли за машини, конструирани и произвеждани в 

страните членки на „Варшавския договор”. Съвместно с "DIEHL Remscheid" 

GmbН, фирма „ТЕРЕМ” ЕАД организира работно място и проведе 

презентации и обучение на екипи за комплектация, монтаж и обслужване на 

вериги за танк „Т-72” и лек брониран влекач „МТ-ЛБ” разработени специално 

за тези машини с каучукови тампони за движение, както в пресечен терен, 

така също и по пътната мрежа (без да поврежда настилката). От своя страна 

„ТЕРЕМ” ЕАД полага усилия да внедри в експлоатация тези вериги, по-

специално при демилитаризирани машини, използвани при борба с пожари, 

бедствия и аварии и машини, използвани за общопромишлени нужди. 

 

DIEHL BGT Defence GmbH & Co. KG 

Фирмата е специализирана в производство на боеприпаси и по-

специално, съвместно с шведската компания „СААБ”, на ракетни системи. В 

тази връзка с писмо до Министерство на отбраната от 10.05.2010 год. фирма 

„DIEHL–BGT-Defence” представя проект за модернизация на българските 

фрегати клас „Вилинген” и като част от него утилизация на 3 (три) броя 

противокорабни ракети „EXOCET – ММ 38” и програма за модернизация на 

транспортни средства на МО, включително и преоборудване на машини за 

управление на бедствия. 

 В предложението, като основен партньор на фирма „DIEHL–BGT-

Defence” е посочен „ТЕРЕМ” ЕАД, който чрез дъщерните си дружества 

„ТЕРЕМ –КРЗ–Флотски арсенал” ЕООД гр. Варна и „ТЕРЕМ-Цар Самуил” 

ЕООД гр. Костенец пряко участва в проекта. Към настоящият момент под 

контрола и със съдействието на „DIEHL–BGT-Defence”е изпълнена първата 

част от модернизацията на фрегатите, а именно делаборацията и 

утилизацията на противокорабните ракети ММ-38, на практика изпълнена от 

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец.  

При възлагане на цялостния проект на фирма „DIEHL–BGT-Defence”, 

използвайки материалната база на „ТЕРЕМ” ЕАД, (предвижда се дейностите 
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да се изпълняват на площадките на „ТЕРЕМ-КРЗ-Флотски арсенал” 

ЕООД гр. Варна – без допълнителни разходи за инфраструктура и транспорт), 

„DIEHL–BGT-Defence” ще възложи дейностите по извършване на 

модернизацията на ракетните установки на практика на дружествата от 

фирма „ТЕРЕМ” ЕАД, ще осъществи обучение, доставка на ново оборудване, 

технология и контрол, а „ТЕРЕМ” ЕАД ще изпълнява координационни 

функции. При успешно изпълнение на цялостния проект фирма „DIEHL–

BGT-Defence”, ще достави оборудване за утилизация на конвенционални 

боеприпаси за изграждане на пункт на територията на „ТЕРЕМ-Цар Самуил” 

ЕООД гр. Костенец. 

 

4. ПРОЕКТИ ЗА  ДЕМИЛИТАРИЗИРАНЕ  НА ВОЕННА 

ТЕХНИКА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 

„ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище 

Проект за пожарна машина 

В резултат на извършваната реформа  Българската армия ежегодно 

освобождава значителни количества въоръжение и военна техника, ненужни на 

войските. Една от задачите, които сме си поставили в „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните 

ни дружества, е търсенето на възможности за използването на тази техника след 

нейното демилитаризиране, за други цели   включително и за  производството на 

техника за управление на кризи. 

От дъщерното ни дружество „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище е 

разработена пожарна машина ТП- 62, на базата на танк Т – 62.  Тя е предназначена 

за гасене на пожари на трудно достъпни терени. Гасенето на пожари се извършва 

посредством две помпи.  Едната е пожарна помпа FOX ІІІ- ROSENBAUER, а 

другата UHPS VAN- ROSENBAUER, която гаси пожара със силата на струята и 

със свръх високо налягане. 

ТП – 62 е оборудвана с гребло, с което може да извършва запълване на 

оврази със земна маса за да преминава друга техника или самата машина. 
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Към пожарната машина е монтиран и плуг, който служи да се  

ограничи разрастването на пожара като се направи просека чрез разораване на 

почвата. 

Машината премина заводски изпитания  и беше успешно използвана при 

гасенето на горския  пожар край София,  в село Бистрица на Витоша. 

 

„ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище 

Проекти на база МТЛБ и БТР - 60 ПБ.  

Дружеството в Търговище работи  по модернизация и разширяване 

възможностите за използване  на отпадащи от армията машини  МТЛБ и БТР - 60 

ПБ – замяна на бензиновите двигатели с дизелови и монтаж на допълнителни 

устройства.  

Участието на  „ТЕРЕМ” ЕАД в изпълнението на посочените проекти  

позволява да се повишава квалификацията на персонала на дружеството, 

посредством обучение на специалисти и работници в заводи на водещите фирми  

от  европейската оръжейна промишленост.  

Съвместните проекти с фирми от страните членки на НАТО и Европейския 

съюз, предоставят възможности дружеството да се включи активно в  

националния принос на българската оръжейна промишленост за изграждане на 

отбранителните способности на Българската армия,  НАТО и Европейския съюз. 

 

 

 

 


