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ОТГОВОР 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 

НА ПИТАНЕ  НА НАРОДНИТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ВАЛЕНТИН РАДЕВ, ЛЮБОМИР ХРИСТОВ И ДАРИН ДИМИТРОВ 

ДИМИТРОВ ОТНОСНО КАДРОВАТА ПОЛИТИКА НА ПРИНЦИПАЛА 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО "ТЕРЕМ" ЕАД 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 

 

 Нека да отбележа, че на практика във вашето питане има поне четири 

въпроса. Малко трудно е в рамките на определеното време да отговоря 

достатъчно изчерпателно на всички  тях, но ще се опитам.  

На практика  анализа на направените резултати  на  дружество „ТЕРЕМ” ЕАД и 

дъщерните му дружества потвърждават една трайната тенденция през последните 

години, която и вие няма да опровергаете, и тя е за влошаване на финансово-

икономическото състояние. Всяка година се наблюдава влошаване на 

дружеството, което води до финансова нестабилност и превръщането му в 

някаква степен в тежест за Министерство отбраната. Две от дъщерните дружества  

- „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище и „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. 

София са в критично състояние, за което говори тяхната декапитализация.  На 

практика капиталът на тези две дружества е под вписания в Агенция по 

вписванията. Тези факти говорят достатъчно добре за начина, по който е било 

управлявано дружеството.  
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 Тази постоянна тенденция за влошаване на икономическото състояние на 

дъщерните дружествата на „ТЕРЕМ“ ЕАД, ясно показва тяхната 

нежизнеспособност, като самостоятелни стопански субекти. Без финансовата 

подкрепа от дружеството „майка“, част от  дъщерните дружества вече щяха да са 

изпаднали в несъстоятелност. 

Възниква въпроса  как дружествата ще възстановят предоставените им в заем 

средства и какво ще стане с тях, ако  дружество „ТЕРЕМ” ЕАД преустанови 

тяхното финансиране.  

Изпълнителният директор на „ТЕРЕМ” ЕАД г-н Станчо  Петков е освободен на 

19.11.2013 г. и очевидно, че причината не е била, че е бил назначен по времето на 

ГЕРБ. Основание за прекратяване на Договора са резултати за деветмесечието на 

2013 г. на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества, загуба в размер на 7 200 000 

лева. От назначаването на г-н Петков за изпълнителен директор на „ТЕРЕМ” ЕАД 

през 2009 г. до деветмесечието на 2013 г., дружествата са се декапитализирали с 

24 444 000 лева,  като само за деветмесечието собственият им  капитал е намалял 

9 522 000 лева.  

Отчетите на дъщерните дружества показват също, че натрупаните им задължения 

към „ТЕРЕМ” ЕАД към деветмесечието на 2013 г., са в общ размер на 27 852 000 

лева. Най-фрапиращ в това отношение е размерът на задължението на „ТЕРЕМ – 

Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище   – 17 199 000 лева. 

Привидната стабилност на дружествата се дължи на предоставените им от 

„ТЕРЕМ” ЕАД заеми от наличните средства, акумулирани не от основната му 

търговска дейност, а в резултат на извършените от дружеството продажби на 

активи и дялови участия преди 2009 г.  
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Всичко това показва, че през тези четири година на  управление на  г-н Петков, 

дружествата на „ТЕРЕМ” ЕАД трайно генерират загуби от основната си дейност, 

увеличават задлъжнялостта си и влошават финансово-икономическите си 

показатели. 

Към момента на избирането на г-н Мариян Йовчев за член на Съвета на 

директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД – 25.07.2013 г., той е декларирал, че отговаря на 

всички нормативни изисквания по Правилника за упражняване на правата на 

собственост в дружествата. Тоест, че не е в трудови, служебни и други отношения 

с друго юридическо лице и няма законова пречка да заема тази длъжност.  

От извършената проверка се установи, че г-н Йовчев не се намира в конфликт на 

интереси. Фактът, че преди избирането му за член на Съвета е работил в частни 

фирми и в цитираната в питането фирма не е основание да се счита, че той е в 

конфликт на интереси. 

Не отговаря на истината и твърдението за наличие на предявени искове от страна 

на „ТЕРЕМ” ЕАД срещу тази фирма.  

Управителят на „ТЕРЕМ–Хан Крум” ЕООД г-н Христо Богданов е освободен от 

едноличния собственик на капитала на дружеството и заличен в Търговския 

регистър на 19.02.2014 г. Основание за прекратяване на договора е загуба през 

2013 г. в размер на 2 743 000 лева.  

През три годишния период на управление на инж. Богданов дружеството е 

декапитализирало  с 14 549 000 лева , като загубата е нараснала от 9 960 000 лева 

на 24 508 000 лева и се е утвърдила трайната тенденция за нарастване на 

задълженията му. Заплатите в дружеството се изплащали редовно, благодарение 

на заемите предоставяни от „ТЕРЕМ” ЕАД. 
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Справката за финансовото състояние на дружеството показва, че то има 

отрицателни финансови резултати от 2004 г., като най-успешна е била 2007 

година. Натрупаните задължения към „ТЕРЕМ“ ЕАД показаха необходимостта 

смяна на управителя и като цяло, в следствие на изключително лошото , отново 

ще кажа критично състояние на дружество. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

Финансовото състояние на дружество „ТЕРЕМ” ЕАД, което е послужило като 

основа за вземане на съответните решения, включително и от мен, е отразено във 

финансовите отчети. Счетоводен баланс, отчета за приходите и за разходите на 

„ТЕРЕМ” ЕАД и финансовия отчет на група „ТЕРЕМ”, тоест на дружеството и на 

дъщерните му дружества. Те са предоставени в Министерството на отбраната и са 

публикувани на сайта на Министерството на финансите. Така че данните, които 

предоставям пред вас са на основата на тези отчети. Числата, за които вие 

говорите незная от къде са, нито зная какво точно сте прочели. Надявам се да 

четем едни и същи отчети, но очевидно има разминаване. Разминаването не се 

дължи на това, че непредставям данни, които са по заверените отчети на 

дружеството. 

Що се отнася до работата на отделните дружества, прав сте, че към момента най-

големите приходи се генерират от дейността на Флотски арсенал. Това е 

дружество, за което имах възможност да подчертая, че има осигурен обем от 

работа за година и половина напред, до края на 2015 година. В това отношение 
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имаме всички основания да изразим задоволство от начина, по който 

функционира дружеството и възможността за по-добри показатели и приходи на 

дружеството в Провадия. 

Що се отнася за дейността на „Терем-Летец“, искам да подчертая, че с 

възстановителните работи по отношение на въздухоплавателните средства, 

включително и по отношение на бойните хеликоптери Ми-24 имаме възможност 

да подобрим неговите показатели. Факт е, че ако бъдат осигурени целеви средства 

ще имаме възможност да увеличим обема на поръчките към „Терем-Летец“. И 

това ще бъде още една голяма крачка в подобряване на състоянието и на „Терем-

Летец“, и като цяло на група „Терем“. 

На въпроса Ви за съвместяване на определени позиции, ще направя проверка и ще 

ви уведомя за резултатите от нея. 


