
Международна изложба за 

отбранителна техника  



С решение на Министерския съвет на Република 

България от 1995 г. е създадена Специализирана 

международна изложба за отбранителна техника 

„ХЕМУС”, която се провежда веднъж на две 

години, в последната седмица на месец май, на 

територията на Международен Панаир Пловдив. 

 

ОРГАНИЗАТОР: Фондация «Хемус- 95» с 

принципал Министъра на отбраната на Р 

България 
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Изложението стартира през 1994 г. 

 

През 2014г. отбеляза своя 20 годишен юбилей 

с провеждането на единадесетата изложба 

„ХЕМУС 2014-ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ И 

СИГУРНOСТ“. 
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ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ:  

 

• «Международен панаир Пловдив» АД 

• Сдружение «Българска отбранителна 

индустрия» 
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Основна цел: да стимулира развитието на 

отбранителната промишленост, като 

предоставя на производителите и търговците 

от страната и чужбина, възможност да 

представят въоръжение и бойна техника, както 

и целия спектър от продукти в областта на 

отбраната, антитероризма и сигурността. 
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28 - 31 май 2014 г., Международен панаир Пловдив,  
XI Международна изложба за отбранителна техника  
„Хемус 2014 - отбрана, антитероризъм и сигурност” 
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                                Ползи: 

 

• Стимулиране на българската отбранителна     

индустрия и възможност тя дя представи 

своите постижения на «родна почва» 

• Стимулиране на научно-техническото 

развитие  

• Среща на отбранителния бизнес с 

научнотехническите и развойните звена и 

представители на науката и образoванието 

• Промяна на нагласите на българските 

граждани към българската армия  
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• 60 фирми и организации 

• 44 български и 16 чуждестранни 

• фирми от Австрия, Германия, Италия, САЩ, 

Турция, Франция, Чешка република, 

Швейцария, Швеция.  

Изложители 
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Ръст на изложбените площи през 2014 година: 

+ 15% закрита площ 

4,7 пъти увелитение открита площ 

 

Общо площи: 

1402 м2 закрита площ 

2283 м2 открита площ 

Изложбени площи 
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• 2/3 от изложителите оценяват 

посещаемостта и качеството на провеждане 

на изложението с оценка „Много добра” и 

„Добра”.  

• Като цяло доминира удовлетвореност сред 

участниците, което се отразява и на 

намеренията им да се включат в следващото 

издание на "ХЕМУС". Такова намерение 

заявяват 3/4 от изложителите. 

 

Удовлетвореност 

на изложителите 
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Броят на посетителите на изложбата надмина 

2,000 души. 

Посетители 
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Официални 

делегации 

Египет 
Egypt 

Италия 
Italy 

Швеция 
Sweden 

Катар 
Qatar 

Йордания 
Jordan 

Израел 
Israel 

Пакистан 
Pakistan 

Китай 
China 

Йемен 
Yemen 

Алжир 
Algeria 

Сърбия 
Serbia 

Украйна 
Ukraine 

Армения 
Armenia 

Турция 
Turkey 

НАТО 
NATO 

Грузия 
Georgia 

Франция 
France 

НАМСА 
NAMSA 

Литва 
Lithuania 

Черна гора 
Montenegro 

НАТО-СТО 
NATO-STO 
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Иновации 
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Заседание на Групата на НАТО по 

управление на жизнения цикъл (AC/327), с 

домакин Министерството на отбраната. 

НАТО 
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Индустриален 

форум 
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Организатор: от Института по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров“.  

 

Темата на конференцията: „Научните 
изследвания - ключова роля в 
модернизацията на въоръжението, 
техниката и системите“.  

 

54 научни доклада и 26 постера 

Международна 

научна 

конференция 
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Стрелби 
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Статичен показ 
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Динамичен показ 
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Бъдещо развитие 

 

Развитие на сегмента борба с бедствия, 

аварии и катастрофи. 

 

Привличане на Министерство на 

вътрешните работи към изложбата. 
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XII международна изложба 

„Хемус-2016“  

 

 25-28 май 2016 г.  
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Структура на 

Хемус 2016 

• открити и закрити изложбени площи 

• зали за конференции и семинари 

• развитие на сектора борба с аварии,  катастрофи 
и природни бедствия 

• VIII научна конференция 

• изпитателни стрелби 

• стационарни и динамични покази и демонстрации 

• индустриален форум 

•Съвместни мероприятия с агенциите и комитетите 
на НАТО и Европейската комисия за сигурност 
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www.hemusbg.org  

 
Актуална информация за Хемус 2016 

Справка за предишни издания на Хемус 
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