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ХІV МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА  
„ХЕМУС – ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ, СИГУРНОСТ“ 

30 септември-03 октомври 2020 г., Международен панаир Пловдив  
 

 
 

 

Най-голямата българска изложба на отбранителна техника „ХЕМУС“ 

отбелязва своята 25-а годишнина. Събитието предлага уникални възможности за 

съчетаване на интересите на националните институции, въоръжените сили, българ-

ската отбранителна индустрия, европейските и международните производители и 

потребители, научните институти и академичната общност. През годините изложбата 

се доказа като успешен форум за развитие на възможностите за бизнес в 

сферата на сигурността и отбраната, за разширяване на бизнес мрежите, за укреп-

ване и задълбочаване на контактите между бизнес партньорите, бизнеса и правител-

ствените и неправителствени организации, за представяне на иновативни реше-

ния, продукти и услуги и за споделяне на знания и опит.     

Създадена през 1995 г., изложбата „ХЕМУС“ е насочена към демонстриране на 

възможностите на националната сигурност в нейните различни съставни части 

- отбрана (сухопътни войски, военноморски сили, военновъздушни сили, съвместни 

способности, комуникации, логистични способности и т.н.), антитероризъм, гранична 

сигурност, вътрешна сигурност, киберсигурност, безпилотни и роботизирани системи, 

както и към развитие на потенциала на българската отбранителна индустрия. 

„ХЕМУС“ е събитие, което събира заедно представители на национални, европейски 

и международни институции и организации, компании от отбранителния сектор и 

академичната общност с цел разширяване на международното стратегическо 

сътрудничество и диалог.   

Международната изложба на отбранителна техника осигурява платформа за 

европейските и световни компании да демонстрират своите иновации пред 

широка аудитория, която включва техни партньори, високопоставени представи-

тели на държавни институции и на Въоръжените сили, официални гости от европей-

ската и международна общност.  

Членството на България в Европейския съюз увеличи привлекателността за 

участие в изложбата на представители както от Европа, така и от държави от други 

континенти. Това е причина при всяко издание на изложбата да се повишава  броят 

на участниците, като 14-ото издание  отбелязва ръст на директните изложители 

от 25%, а на ангажираните площи от 10%.  
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА „ХЕМУС“ - ВИРТУАЛНИ УСЛУГИ 

 

 По време на тазгодишното издание на изложителите се предлага възможност 

да се представят пред аудитория в целия свят безплатно онлайн, а на специалистите 

– да проследят дистанционно съпътстващите събития от програмата на „ХЕМУС 

2020“. 

  

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗЛОЖИТЕЛИ 

 Общо 90 фирми  

 - по начин на представяне 

директни  изложители – 85 (ръст от 25%) 

представени фирми – 5   

 - по националност  

български – 58  (ръст от 23%) 

чуждестранни – 32 (ръст от 14%) 

 Държави – 16 (ръст от 14%): Австралия, Австрия, Беларус, България, Бел-

гия, Германия, Дания, Израел, Испания, Италия, Полша, САЩ, Турция, Фин-

ландия, Франция, Чехия 

 

ОРГАНИЗАТОР – Фондация „Хемус '95“ 

ПОД ПАТРОНАЖА НА Министерството на отбраната и Министерството на икономи-

ката на Република България 

ПАРТНЬОРИ:  Международен панаир Пловдив,  

 Сдружение „Българска отбранителна индустрия“  

СПОНСОРИ:  „Аполо инженеринг“ и „Кинтекс“ 

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 производители и търговци на отбранителна техника 

 научно-изследователски институти 

 военни и технически университети 

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

 Изложбата ще бъде посетена от официални делегации от 15 държави, две 

от които са водени от министри на отбраната.  

 

ЕКСПОЗИЦИИ 

 Щандовете на изложителите са разположени в палата 3, палата 7 и откри-

тите площи пред тях.  Експонатите за статичния показ на съществуващи и придо-

бити нови образци техника и въоръжение  се намират в обособени центрове: „Авто-

транспорт“, „Специализирана техника”, „Авиационна техника и водолазна екипировка 
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на ВМС“, „Въоръжение и оптични прибори“, „Средства за индивидуална и балис-

тична защита“, „Системи за моделиране и симулации”, „Полеви комуникационни 

средства на ВВС“ и „Техника на МВР”. 

 

„ХЕМУС  2020“ ОНЛАЙН 

 Услугата е безплатна за физическите изложители, а целта е да им предостави 

достъп до по-голяма онлайн аудитория от клиенти по целия свят, като се показват 

техни презентационни клипове в т.нар. „Виртуален щанд - излъчване на живо към 

света“ в палата 7.  

 Услугата предоставя и алтернативна възможност за посещение на излож-

бата за тези, за които е трудно да пътуват при обстоятелствата, свързани с разпро-

странението на COVID-19.  

 Желаещите да разгледат дистанционно „ХЕМУС - 2020“, да видят съпътства-

щите събития и да се срещнат онлайн с изложителите могат да се регистрират като 

виртуален посетител в сайта на изложбата https://www.hemusbg.org/. 

 

II. СЪПЪТСТВАЩА  ПРОГРАМА 
 

 Десета международна научна конференция 

Десетата международна научна конференция е на тема „Научните изследва-

ния и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбра-

ната и сигурността“.   

В конференцията ще се включат над 90 делегати и гости от  Европейския съюз 

и държави извън него. Заявени са над 35 доклада от водещи учени, сред които 

и ръководители на български висши военни училища.   

Конференцията се организира от Института по отбрана „Проф. Цветан 

Лазаров“ и ще се проведе на 1 октомври от 10.00 ч. в зала „България“, 

Конгресен център на Международния панаир Пловдив. 

 

 Индустриален форум 

Индустриалният форум е платформа на представители на индустрията, 

научни, правителствени и неправителствени организации с цел намиране на 

общи решения за инвестиции и иновации в областта на сигурността и 

отбраната.   

Тази година темата заседанието е „Европейската програма за промишлено 

развитие в отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (EDF) и 

перспективите пред българската отбранителна индустрия“.   

Очаква се заседанието да бъде открито от заместник министър-председателя 

по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир 

Каракачанов. В него ще участват заместник-министри на икономиката и на 

образованието, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, аташето по 

отбраната и военновъздушен аташе на САЩ полковник Шанън Джонсън, 
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представители на предприятия от отбранителната индустрия и на научни 

организации.  

Форумът се организира от Министерството на отбраната и ще се 

проведе на 30 септември от 15.00 часа в зала „България“, Конгресен 

център.   

 Демонстрационни стрелби  

Шест български фирми и Централният артилерийски технически изпитателен 

полигон (ЦАТИП) ще участват в стрелбите, по време на които ще бъдат 

демонстрирани нови разработки и продукти.  

Демонстрационните стрелби ще се проведат на ЦАТИП „Змейово“   

на 2 октомври 2020 г. 

 Заседание на двустранния българо-испански комитет по сътрудничество 

 в областта на въоръженията  

Първата сесия на заседанието ще бъде ръководена от националните дирек-

тори по въоръженията на България и на Испания полковник Владислав Шеке-

ров и генерал Луис Мануел Лопес Гонсалес. Във втората сесия участие са 

заявили около 60 представители на българската и испанската отбранителна 

индустрия.    

Организатори са Министерството на отбраната и Министерството на 

икономиката. Сесиите ще се проведат на 1 октомври в Конгресния център. 

 Презентация на антидрон система 

Своя най-нов продукт – антидрон система, ще представи „Самел 90“. Систе-

мата прихваща сигналите за управление на дроновете на разстояние 8-10 км, 

а на разстояние 4-5 км дронът се приземява принудително.  

Презентациите са на 30 септември, както и на 1 и  2 октомври  от 14.00 ч. 

на щанда на „Самел 90“ в палата 3. 

 Делова среща  „Нови продукти с военно  предназначение“ 

Събитието е инициатива на „Сейдж Консултантс“.  

Ще се проведе на щанда на фирмата в палата 3 на 30 септември   

 от 15.30 ч., както и на 1 и  2 октомври  от 14.00 часа.  

 Семинар  „Решения за въздушно наблюдение в подкрепа на българските 

ВВС”  

Събитието включва модулите: „Решения за въздушно наблюдение - нужди, 

заплахи и предизвикателства“, „Концепцията „Небесен щит” на ELTA“, „Фами-

лията MMR“, „Мултисензорен MMR“.  

Презентацията, организирана от Elta Systems,  ще бъде на 1 октомври от 

09.30 до 10.30 в зала „Пресклуб“, Конгресен център. 

 

Пълната делова програма предоставяме отделно. 
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III. СПОНСОРИ 

 

 АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ 

Водеща българска компания „Аполо инженеринг“, чийто централен офис се 

намира в София, осъществява възлагателно производство и международна търговия 

с военна и специална продукция и оборудване.   

 Дружеството оперира на световния оръжеен пазар в съответствие с всички 

резолюции на Съвета за сигурност на ООН и международните спогодби за контрол 

на въоръженията. 

„Аполо Инженеринг“ разполага с код на доставчик на НАТО по натовската 

Кодификационна система, като е установено съответствието на Системата за управ-

ление на качеството във фирмата със съюзната публикация на НАТО AQAP2110-

2016, както и със стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

Дружеството работи на европейските и близкоизточните пазари от дълги годи-

ни и е изпълнило голям брой договори за доставка на продукти, свързани с отбра-

ната, за правителството на Ирак, превръщайки се в най-големия български достав-

чик на иракския оръжеен пазар. Предлаганата гама от изделия и услуги на „Аполо 

Инженеринг“ обслужва потребностите на армията, флота, военновъздушните сили, 

граничната и брегова охрана, полицията и специалните части. 

 

 КИНТЕКС 

 „Кинтекс“ ЕАД е българска държавна компания за външна търговия със 

специални стоки със седалище в София. Принципал е Министерството на иконо-

миката чрез Държавната консолидационна компания.  

 „Кинтекс“ има повече от 50 години опит с цялата гама от военни продукти и 

отбранителни технологии. Тя е изпълнил множество договори със страни в Африка, 

Азия, Близкия изток и Латинска Америка. Качеството на нашите продукти е световно 

признато, заявяват от компанията. 

„Кинтекс“ снабдява с военна техника всички родове и служби на въоръжените 

сили, включително: въоръжение, боеприпаси, оборудване за наблюдение; оборуд-

ване за комуникация, радар и локализация; модернизация, поддръжка и ремонт на 

танкове, бронирани превозни средства, хеликоптери и самолети; резервни части за 

широка гама от военни системи; системно инженерство, управление на проекти, 

техническа помощ и трансфер на технологии; обучение и устройства за обучение. 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 

 

Период на провеждане: 30 септември – 3 октомври 2020 г. 

Място: палата 3, палата 7 и откритите площи между тях. 

Достъп:  30 септември 

 Право на достъп през първия ден имат само официално поканените 

гости и журналисти. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
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  От 1 до 3 октомври 

 10:00 - 17:00 

Право на достъп с покани или предварителна онлайн регистрация в 

периода имат специалисти, търговци, представители на деловите 

среди. 

Регистрация - на сайта на организаторите: http://hemusbg.org/ 

  На 2 и 3 октомври 

  02.10. - 10:00 - 17:00 

  03.10. - 10:00 - 15:00 

 Посетители с входен билет се допускат само през последните 2 дни. 

 От съображения за сигурност лица под 16 години имат право на достъп 

 до изложбата само с пълнолетен  придружител. 

 

 Цена на билета: за възрастни – 7.00 лв., за ученици – 4.00 лв. 


