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14о години   

каменица

Всяка глътка има история!



П
рез 2021 г. първата българска бира Каменица 
става на 140 години. И няма по-подходящо 
място за отбелязване на юбилея от Пловдив – 
там, където марката се е родила. Именно в 
един от най-старите градове в Европа през 

1881 г. започва да се произвежда пиво, което продължава 
своята история и до днес. С бурното си индустриално раз-
витие и предприемчиви хора с иновативно мислене градът 
заема ключово място в историята на Каменица.  

Затова днес на всяка опаковка на марката виждаме Пловдив 
с неговата богата история и традиции, съчетани с качество-
то, градено близо век и половина с усилия на предприемачите, 
отдадени на своята страст – пивоварството.
Днес Каменица съществува заради всички тези хора. Има я 
заради основателите и онези след тях, които продължиха да 
развиват марката в годините – служителите на Каменица,  
партньорите и най-вече заради вас, пловдивчани, които винаги 
стояхте зад марката и продължавате да я подкрепяте и днес.

Тази изложба е посветена на всички, които живеят с Каменица в сърцето си. 
Благодарим Ви!
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Началото е поставено през 1876 г. 
от швейцарците от немски произ-
ход Рудолф Фрик и Фридрих Сулцер. 

Двамата пристигат в Пловдив за строежа на 
Барон-Хиршовата железница. Фрик, който е 
от селцето Машванден край Цюрих, работи 
като технолог и локомотивен майстор. Роде-
ният във Винтертур Сулцер пък е машинист. 
Завладени от духа на предприемачите, те на-
пускат проекта, за да се отдадат на страст-
та си да правят бира. 

Пивоварната им работилница първоначално 
се намира в квартал „Алтъ тепе“. Всеки ден 
те произвеждат по 100 литра бира. 

По онова време швейцарецът Адолф Бомон-
ти изгражда първите две модерни фабрики 
в Пловдив - за преработката на ориз и на 
спирт. Той вдъхва кураж на сънародниците 
си да се заемат професионално с производ-
ството на пиво.

Бомонти вярва, че начина-
нието има голям потен-
циал, тъй като по това вре-

ме бирата е непозната за българите. 
Подкрепени от опитния предприе-
мач, Фрик и Сулцер търсят терен за 
първата подобна фабрика в България. 
Спират се на мочурливо, каменисто 
място, откъдето постоянно блика 
леденостудена подпочвена вода, из-
ползвана по-късно за приготвянето 
на пивото. Смята се, че там се е 
намирало осмото, изчезнало тепе на 
Пловдив. От него през вековете се 
добивал камък за строежите, така и 
останало името му – Каменица тепе. 
С финансовата помощ на Бомонти 
теренът е откупен от градските 
власти, внесени са модерни машини. 
През 1881 г. Фрик и Сулцер регистри-
рат Каменица – първата българска 
търговска марка бира.

НАЧАЛОТО
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Пивоварната е построена в периода 1879–1881 г. и става една от най-модерните сгра-
ди в града. Първоначално площта ѝ е 3000 кв.м с помощни сгради и бирария-градина. 
Красиво оформени са 6 изби, вкопани в каменист масив. Фабриката е оборудвана за 

производство на 27 000 хектолитра. В началото се оползотворява само 50% от капацитета. 
Избите с ферментационното отделение побират около 400 000–500 000 литра пиво. 

Бирарията-градина на 
пивоварна Каменица била 
разположена в прохладна 
горичка, част от двора на 
фабриката. Под сенките на 
акациите били наредени 
117 маси с 682 стола, като 
това своеобразно място се 
наричало “салаш”. То бързо се 
превръща в любимо заведение 
на пловдивчани. Там те се 
събират в големи компании, 
разговарят и се забавляват с 
пиво Каменица.

НАЧАЛОТО
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Само десетилетие след основаването 
си, през 1892 г., Каменица създава 
първата тъмна бира в България. През 

септември в Пловдив се организира Първото 
българско земеделческо-промишлено изложе-
ние, предшественик на днешния Междунаро-
ден панаир. Пивоварната фабрика Каменица 
на Фрик и Сулцер не само се включва в из-
ложението, но и печели почетен диплом. С 
участието си двамата швейцарци успяват 
да покажат качеството на пивото, което 
произвеждат, не само пред гостите от гра-
да и страната, но и пред чужденците.

ПЪРВИЯТ 
ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ

През 1893 г. 
на Международното 
изложение в 
Брюксел Exposition 
Internationale de 
Boissons Fermentees 
Hygieniques 
пивоварната е 
наградена със златен 
медал с лика на 
белгийския крал 
Леополд II, символ на 
високо международно 
признание. На 
същото изложение 
година по-късно 
Каменица печели и 
бронзово отличие. 

ПЪРВАТА ТЪМНА БИРА

„Нашето първо изложение” е специално вестникарско издание по слу-
чай изложението. Във февруарския му брой излиза обява за голямата 
подготовка на пивоварна Каменица за участие във форума. Точно преди 
изложението е публикуван и материал в пресата за отличните резулта-
ти от направените в страната и в Германия изследвания на 
химичния състав на бирата.

Тукашната пивоварница „Каменица“, притежание 
на г-да Фрикъ и Сулцеръ, се приготовлява усилно за 
едно примерно участие въ изложението. Пивоварътъ 
отъ сега приготовлява обикновенно и черно пиво, 
което обещава да бъде добре отлежало и въобще 
таквозъ, което заслужава да бъде изложено, както и 
употребявано за здраво, и разхладително питие. 
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През 1912 г. фабриката произвежда 120 000 л пиво, а 14 години 
по-късно достига 320 000 л на годишна база. През 1940 г. пиво-
варната се разширява отново, с което годишното производ-

ство нараства до 2.5 млн. литра. 

РАЗВИТИЕ 

Разпространението на бирата става предимно чрез дървени буре-
та, които преминават специална обработка – покриват се с пивовар- 
на смола. Освен това пивото се опакова и в бутилки от 400 мл с 
порцеланови капачки, подредени в дървени каси по 30.

При основаването 
на фабриката в 
нея работят 7-8 
души, през 1930 г. – 
34 работници, 
през 1939 г. – 50 
души, а след 
разширенията и 
реконструкцията 
от началото на 
40-те години 
в нея са били 
наети над 100 
служители.

Отделение за наливно пиво в  
дървени бурета по 100 и 200 литра.

Чешка пълначно-затварачна машина с 36 пълначни вентила и  
8 затварачни, с производителност 8000 бутилки на час.

Чешка миялна машина от 1961 г.
Бутилираното пиво се транспортирало 

 в дървени каси.

1912 1926 1940

120  
хил. л

320  
хил. л

2,5  
млн. л

Произведено 
пиво  

Каменица
в периода

1912 - 1940
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РАЗВИТИЕ 

Снимка на фабриката от юг.  
Вдясно е старата сушка 

 на стария малцерай. 

1966 г.  

Изглед от депозита (новата изба)  
с железобетонните танкове, използвана до 1987 г.

Пивоварната в Пловдив отвисоко
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1925
1890

Н астоящата бутилка на Каменица 
като форма и дизайн стъпва на 
пазара в страната през 2011 г. Тя е 

изключително модерна и различна от всичко 
познато на пазара по онова време. Бутилката 
е представена с голямо звуково-светлинно 
шоу и един от първите 3D мапинг пред-
ставления върху външна фасада на сграда в 
страната. През 2021 г. настоящата бутилка 
на Каменица отбелязва 10-годишен юбилей.

2017

1960 - 2000

2021

ИСТОРИЯ 

1881

В БУТИЛКА

2011

В началото пивоварната фабрика е 
използвала бутилки от 400 мл с 
порцеланови тапи, или както са 

ги наричали едно време - „запушалки” - 
за разпространение в Пловдив и 
региона. За продажба в останалите 
градове в страната се използвали 
бутилки от 600 мл. 
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ЕТИКЕТИТЕ КАТО ПОСЛАНИЯ
През годините родното място на Каменица, Пловдив, винаги е присъствало на етикетите на марката 

чрез различни визуални елементи. Това показва силната връзка на Каменица и града под тепетата, която 
продължава и днес.
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ОТЛИЧИЯ 

Златен медал  
Международен мострен панаир  

Пловдив 1956

Златен медал  
Monde Selection  
Брюксел 2001

Златен медал  
 Юбилеен международен панаир 

Пловдив 1969

Златен медал  
Международен пролетен панаир 

Пловдив 1983

Златен медал  
Monde Selection - Selection de la Quite 

Амстердам 1992

Сребърен медал  
Monde Selection 
Брюксел 2001 

Сребърен медал  
Monde Selection - Selection de la Qualite

Лондон 1989

Златен медал  
 Международен пролетен панаир 

Пловдив 1991 Златен медал  
Monde Selection  
Брюксел 2004

Златен медал  
Monde Selection  
Брюксел 2005

Сребърен и Бронзов медал  
Monde Selection  
Брюксел 2014 

Златен медал  
Първи български национален панаир  

Пловдив 1934

Сребърен медал  
Международен мострен панаир  

Пловдив 1960

Златен медал  
Българско земеделческо-промишлено 

изложение, Пловдив 1962
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ИНОВАЦИИ

През 2011 г. Каменица 
представя на пазара в 

България първата българска 
нискоалкохолна бира с плодов 

вкус Каменица Фреш.

През 2004 г. 
Каменица пуска 

на пазара първата 
българска 

безалкохолна бира

Дизайн 
Каменица 
Безалкохолна 
от 2021 г.

През 2016 г. за своята 
135-годишнина Каменица 

създава специално 
юбилейно пиво с уникална 

рецепта и реплика на 
оригиналната бутилка  

от миналия век. 

КАМЕНИЦА  
БЕЗАЛКОХОЛНА

СТАРО ПИВОКАМЕНИЦА 
ФРЕШ
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2017 И 2021
През 2017 г. Каменица промени своята визуална 
идентичност, изписвайки името от етикета си 

отново на кирилица.  
С това марката се доближи още повече до корените си и автентичността 

на българското. Своята 135-годишнина Каменица отпразнува със специално 
юбилейно издание и реплика на бутилка от миналия век.

Тази година Каменица отбелязва 140-ия си юбилей,
отдавайки заслужено признание на своя роден град Пловдив, който може да се 
открие на всяка опаковка Каменица. За Каменица е изключителна гордост, че 

именно един от най-старите градове в Европа е нейното родно място. Пловдив е 
вдъхновение за обновената визия на Каменица, която показва дългогодишната 

история, традиции и неразривна връзка на марката с града на тепетата. Новият 
етикет на Каменица крие своята специална символика. Той обръща специално 
вниманието върху годината на създаване на първата българска бира 1881-ва, 

откроява се с два лъва - символ на марката, и показва произхода и традицията  
на Каменица в Пловдив.  

Първата глътка е за големия юбилей на първата българска бира!  
Останалите - за всички споделени моменти заедно!



В Пивоварница Каменица се произвеждат 
7 вида бира, създадени по традиционни 
стилове, но и с някои специални съставки за 
единствено по рода си бирено изживяване. 
В част от бирите са добавени типични за 
България подправки, като чубрица и сминдух. 

ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА

През годините 
емблематичният 

комин на 
пивоварната в 

зелено и бяло се 
превръща в един 

от символите 
на града под 
тепетата и 

отправна точка 
за много срещи. 
Той продължава 

да се извисява на 
същото място  

вече повече  
от век. 

Пивоварница Каменица има ключова 
роля в развитието на компанията 
като наследник на историята на 
най-старата бира на България и като 
носител на култура и съвремие.
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Е ТОВА Е
 #заедно

ПЛОВДИВ 2019

През 2019 г. Каменица, първата 
бира на България, подкрепи родния 
си град Пловдив в тази важна за 

него година, когато градът бе 
Европейска столица на културата. 

Каменица бе пивото на Пловдив 
2019 и участваше активно в 

програмата от различни музикални 
и социални събития през годината, 
най-мащабното сред които беше 

най-големият рок фестивал у нас –  

Hills of Rock.
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СЪБИТИЯ В ПЛОВДИВ

През годините Каменица е част 
от всички големи и емблематични 
социални и музикални събития в 

Пловдив, най-ярките сред които са 
бирените фестове, 

Shake That Хълм 
и най-големият рок фестивал в 

страната през последните няколко 
години  – 

Hills of Rock.
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КАМЕНИЦА ФЕН КУПА 
Каменица Фен Купа остава в 
историята на марката като 

най-големият футболен 
турнир за непрофесионалисти 

в България. 
Той стартира през 2003 г., когато 
събира приятелите от квартала в 

отбор и им предоставя възможност да 
играят на едни от най-добрите терени 
в страната в професионални условия.

През годините турнирът се превръща в ця-
лостна платформа за футболно изживяване 
на всички фенове и непрофесионалисти, кои-
то отиват да ритат топка или да подкрепят 
любимия си отбор. Надпреварата се разраст-
ва до степен, в която получава признание от 
Български олимпийски комитет и някои от 
най-големите футболни звезди на България.

С първото си издание през 2003 г. Каменица 
Фен Купа привлича над 400 отбора и повече 
от 3000 души се включват в турнира. През 
2018 г. Фен Купа достига над 20 000 фенове, 
за които това е много повече от състезание 
и много повече от просто футбол. 
Каменица Фен Купа допринася за подобрява-

нето и облагородяването на спортната среда 
в България чрез социалноотговорната си кам-
пания „Дари гол“. Чрез нея Каменица успява 
да реновира и реализира 3 футболни игрища в 
3 града в страната: Бургас, София и Кирчево.
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През 2021 г. Каменица посвещава специална 
кампания на своя роден град, подкрепяйки 
четирите най-големи футболни отбора 

в Пловдив, като така допринася за 
развитието и бъдещето на спорта.

По този начин марката дава възможност 
на всички пловдивчани и фенове да подадат 

ръка на любимия си тим.

КАМПАНИЯ  
ПЛОВДИВ 2021
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ХОРАТА 
НА КАМЕНИЦА

Иван Чалъков 
Инженер технолог  

в пивоварна Пловдив,  
в компанията от 1970 до 2008 г.

След България и 
Пловдив  

най-святото 
нещо за мен е 

Каменица! 
Целият ми трудов 

стаж е преминал в 
първата и най-стара 
българска пивоварна. 
За мен е чест и гор-
дост да съм частица 
от удоволствието, 
което прави хората 
щастливи с всяка 
глътка Каменица!

Тихомир Тодоров
Майстор пивовар 

Каменица АД, 
в компанията от 13 г.

Да работя в Камени-
ца за мен е уникално 
преживяване по много 
причини  – имам въз-
можността да рабо-
тя с изключително 
опитни професиона-
листи, да подобрявам 
знанията и уменията 
си ежедневно, да при-
лагам идеите си в по-
добряване на рецепти 
и процеси и да виждам 
реалния резултат от 
това при подобряване-
то на вкуса и качест-
вото на нашите бири.

Иван Карагьозов
Майстор пивовар 

Пивоварница Каменица,  
в компанията от 4 г.

За мен Каменица е 
история. Всичко зна-
чимо в историята 
на пивоварството в 
България е свързано 
с тази марка. Както 
всичко живо, така и 
Каменица има своето 
бъдеще. В Каменица 
научих, че е възможно 
да си част от огромна 
компания, в която да 
се чувстваш, сякаш си 
в семейна среда. Фами-
лия Каменица.

Станислав 
Йорданов

Оперативен мениджър 
стъклена линия,  
в компанията от 17 г.

Каменица е първият 
работодател, който 
ми даде възможност-
та да работя, след 
като завърших през 
2004  г. И така до 
днес. През това време 
в Каменица научих, 
че трябва да вярваш 
в хората и екипа, с 
който работиш, и че 
нещата не се случват 
на всяка цена.

Димитрийка 
Димова

Супервайзър качество,  
в компанията от 36 г.

За мен Каменица 
означава обич и отго-
ворност. Каменица 
ме научи да бъда от-
говорна, да работя в 
сплотен екип, да ува-
жавам колегите си.

Нели Бончева
Контрольор ДМА,  
в компанията от 38 г.

За мен Каменица 
е втори дом, тук се 
сбъднаха мечтите ми 
в професионален и в 
личен план.

KАМПАНИЯТА Е РЕАЛИЗИРАНА ОТ  



Петко Петков 
Регионален мениджър 

„Продажби“, 
в компанията от 15 г.

Галина Бойкова
Оперативен мениджър 

студен блок,  
в компанията от 22 г.

Йонко Иванов
Mениджър „Търговски 

маркетинг“, 
в компанията от 20 г. 

Кирил Глушков
Mениджър „Събития“,  

в компанията от 15 г.

Петър Митев
Зонов мениджър 

„Продажби“, 
в компанията от 7 г.

Милен Гюров
Зонов мениджър 

„Продажби“,  
в компанията от 20 г.

Каменица е огро-
мна част от сърце-
то ми. Мястото, 
където срещнах 
много различни хора, 
не само колеги, а и 
приятели, всеки от 
които допринесе за 
изграждането ми 
като личност и про-
фесионалист. Каме-
ница ме научи да не 
се задоволявам с пос- 
тигнатото и никога 
да не се отказвам.

Освен любима бира 
за мен Каменица е 
дългогодишен корек- 
тен работодател 
и мой втори дом. 
Тук през годините 
срещнах страхотни 
професионалисти и 
спечелих приятели. 
В дългия си стаж от 
22 години придобих 
много и най-различ-
ни знания и умения и 
продължавам да уча. 
Към работата си 
подхождам отговор-
но, посрещам предиз-
викателствата и ни-
кога не се отказвам.

За мен Каменица 
е компанията, 

която ме 
изгради като 

личност и човек.
Научих, че каквито 

и трудности да имаш 
в живота, не трябва 
да се отказваш, а да 
продължиш напред и 
да се развиваш.

За мен Каменица е 
чудесно работно мяс-
то, уникална бира, 
истински професио-
налисти, страхотни 
колеги, много прия-
тели, футбол и рок- 
ендрол. Тук научих 
всичко за хубавото 
пиво, как се работи с 
отлични професиона-
листи, как се празну-
ват успехите по „ка-
менишки“, как няма 
невъзможни неща и 
със сърце и желание 
заедно можем да по-
стигнем всичко. 

За мен Каменица 
е кауза с 

незабравими 
изживявания.

Каменица за мен е 
един живот, все пак 
20 години не са мал-
ко. Семейство, много 
ценни приятелства 
в цяла България и не 
на последно място 
да бъда част от една 
от най-силните ком-
пании в страната.

Една страхотна 
бира и прекрасна 
компания, в която 
можеш да научиш 
много и да се разви-
ваш непрестанно.

ХОРАТА 
НА КАМЕНИЦА
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14о години   

каменица

Всяка глътка има история!


