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Този доклад съдържа информация за „Каменица“ 
АД, част от Молсън Корс Бевъридж Кампъни, с 
операции в България чрез пивоварна в гр. Хасково, 
микропивоварна в гр. Пловдив, централен 
офис в гр. София и търговски офиси в цялата 
страна. Докладът представя информация за 
постигнатите резултати на компанията, 
отнасящи се до стратегията за устойчиво 
развитие „Нашият отпечатък“, за периода от  
1 януари до 31 декември 2021 г.

В подготовката на този доклад взехме предвид 
изискванията и стандартите на Global 
Reporting Initiative (GRI), както и глобалните цели 
за устойчиво развитие на Обединените нации 
(United Nations Sustainable Development Goals) като 
напътствия, на базата на които са разработени 
и целите на Молсън Корс.
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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
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ПЛАНЕТАТА – ТОВА СМЕ НИЕ, ХОРАТА

Грижата за хората и околната среда винаги е било 
основен принцип в „Каменица“ АД. Основателите 
ни са помагали на всички работещи в пивоварната, 
подкрепяйки техните семейства и местните 
общности – болници, училища, хора в нужда.

Основателите ни са били смели предприемачи, но 
и емпатични ръководители. Те разбирали нуждите 
на хората, били отговорни към тях, към работата 
си, към обществото.

Гордея се с това, че 141 години по-късно „Каменица“ 
АД е запазила тази традиция и принцип за 
грижа. Това е и значението на устойчивото 
развитие за нас – да управляваме успешен 
бизнес и същевременно да се грижим за хората 
и планетата, заради бъдещето на идните 
поколения.

За нас устойчиво развитие означава също 
поставяне на високи стандарти в това да правим 
бизнес по правилния начин и да работим спрямо 
ценностите ни, за да бъдем избор № 1 за нашите 
служители, клиенти и потребители.

Като част от Молсън Корс определихме 
две ключови области, в които да развиваме 
стратегията си за устойчиво развитие – ХОРА 
и ПЛАНЕТА. Ангажирани сме с това да се грижим 
за хората – служители, клиенти, потребители, 
партньори, общества, и планетата – заедно с 
нейните ресурси и екосистеми.

В този първи за нас доклад за устойчиво развитие 
бихме искали да споделим приоритетите и 
усилията ни през 2021 г., които положихме, за да 
бъдем отговорен работодател и производител, 
както и да бъдем отговорни към природата и 
обществото. 

Вярваме, че заедно можем да постигнем много 
повече и ще го направим, защото планетата – 
това сме ние, хората!

Владан Матич
Изпълнителен директор

„Каменица” АД е сред водещите пивоварни компании в България, 
част от Молсън Корс – един от най-големите световни пивовари. 
Компанията е пионер в българската пивоварна индустрия, 
поставяйки началото ѝ през 1881 г. в град Пловдив. „Каменица“ АД 
е единственият български пивопроизводител, който съчетава 4 
световноизвестни пивоварни традиции – белгийската, немската, 
чешката и от началото на 2022 г. - ирландската, очаровайки 
потребителите и клиентите с изключително богато портфолио, 
включващо както местни, така и обичани световни марки.

Марките ни могат да бъдат открити в търговската мрежа в 
цялата страна - вериги хипермаркети и супермаркети, местни 
вериги, ключови клиенти, малки и средноголеми хранителни 
магазини, обекти за продажба на алкохол и цигари, павилиони, както 
и обекти от категория ХоРеКа (хотели, ресторанти и кафенета).

служители
към 31 декември 2021 г.

търговски офиса

- Пивоварна в гр. Хасково
- Пивоварница Каменица в гр. Пловдив

ИМЕ: 
„Каменица” АД

АДРЕС НА ЦЕНТРАЛЕН 
ОФИС: 
гр. София 1784,
ул. Иван Абаджиев №2,
офис А, етаж 3 

АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ:
гр. Пловдив 4000,
бул. Източен №69

Устойчиво развитиеЗа Каменица АД Етика и съответствиеОтговорна консумация Социално отговорни дейности
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ИСТОРИЯ

Швейцарците Рудолф Фрик и 
Фридрих Сулцер, с помощта на 

сънародника си предприемач 
Адолф Бомонти, всички 

които живеят и работят 
в Пловдив, основават 

пивоварна „Каменица” на 
мястото на осмото, по това 
време изчезнало тепе на име 

Каменица, и произвеждат 
първите хектолитри пиво.

„Каменица“ АД започва да 
организира футболен турнир за 
непрофесионалисти в България 
– Каменица Фен Купа, който се 
утвърждава като най-големия 

и вълнуващ футболен турнир за 
приятели в страната.

Компанията пуска на пазара 
Каменица Fresh Лимон – първата 
българска нискоалкохолна бира с 

плодов вкус.

„Каменица“ променя своята 
визуална идентичност с 
нов дизайн на кирилица, 

за да отдаде почит 
към непреходността на 

българския дух.

Пивоварна „Каменица“ пуска 
първата тъмна бира на 

България. Същата година в 
Пловдив фабриката печели 

почетен диплом на Първото 
българско земеделческо 

промишлено изложение. В 
годините след това компанията 

бива наградена с още златни 
и бронзови медали от редица 

международни конкурси.

На пазара излиза Каменица 
Безалкохолна – първата 

българска безалкохолна бира.

Компанията става част 
от Молсън Корс.

Биреният храм на „Каменица“ 
в Пловдив, „Пивоварница 
Каменица“, отваря врати 

за всички ценители на 
качественото пиво и 

уникалното бирено изживяване.

В пивоварната ни в град 
Хасково за първи път в България 

започва да се пълни бира в 
кутийки.

Стартира първото издание 
на емблематичната кампания 

„Алкохолът е лош шофьор“ - 
най-голямата и утвърдена 

корпоративна социално-
отговорна платформа за 
отговорна консумация и 

отговорно поведение на пътя.

В пивоварната в Хасково 
е направена модернизация 

и разширяване на 
производствените мощности 
- логистична база с обща площ 

от 20 000 кв. м. и първият 
за българската пивоварна 

индустрия анаеробен реактор 
към пречиствателната 

станция.

Каменица чества своя 
140-годишен юбилей с обновена 

визуална идентичност, 
символизираща корените и 

родния град на марка Каменица 
- Пловдив.
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Хората са в основата на успеха и развитието на нашата компания и за нас е  
изключително важно да изграждаме благоприятна и ползотворна работна среда, 
която непрекъснато да развива служителите личностно и професионално.  Обръщаме 
специално внимание на баланса между личния и професионалния живот, за да 
отговорим на постоянните промени на местно и международно ниво.

ЦЕННОСТИ

Ценим и уважаваме различията и вярваме, 
че многообразието и приобщаването са 
ключът към успешно сътрудничество и 
изграждането на успешни екипи.

Нашата мисия е да обединяваме 
хората да празнуват заедно 
моментите от живота

Амбицията ни е да бъдем
избор №1 за нашите служители, 
потребители и клиенти

Ние сме новатори – не се страхуваме да 
сме директни, да действаме бързо и да се 
противопоставяме на статуквото.

Действаме почтено, спазваме обещанията 
и поемаме отговорност за грешките, 
учейки се от тях.

Винаги търсим начини да се 
усъвършенстваме и взаимно си помагаме 
да израстваме. 

Като страстни посланици на марките и 
бизнеса ни, за нас е важно да признаваме и 
празнуваме заедно постиженията си.

ХОРАТА НА ПЪРВО МЯСТО

СМЕЛИ И РЕШИТЕЛНИ

ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ

УЧИМ ВСЕКИ ДЕН

ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

Устойчиво развитиеЗа Каменица АД Етика и съответствиеОтговорна консумация Социално отговорни дейности
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1.2 млн. hl

2 млн. hl

1 147 399 hl

32 822 584 лв.

10 130 035 лв.

7 127 000 лв.

232 17
служители

към 31.12.2021 г.

1 hl = 100 l

годишно производство

производствен капацитет

продажби за 2021 г.

платени ДДС и акциз за 2021 г.

капиталови инвестиции за 2021 г.

капиталови инвестиции за 2020 г.

служители
в пивоварна Хасково

oфисa 
в страната

КОМПАНИЯТА В ЧИСЛА ИНОВАЦИИ ПРЕЗ 2021 Г.
Каменица с нов дизайн на опаковките по случай 
140-годишнината
През 2021 г. Каменица отбеляза своя 140-годишен 
юбилей, променяйки визуалната си идентичност, 
връщайки се към корените си, за да отдаде при-
знание на своя роден град Пловдив. Новият дизайн 
на продуктите е вдъхновен от емблематични 
сгради и места от Пловдив.

Лимитирана серия кен на Бургаско
За втора поредна година марка Бургаско пусна на 
пазара лимитирано издание със специален дизайн 
на своя кен, изобразяващо плажа, морето и лет-
ните емоции.

Praha by Staropramen
Това е най-новата марка бира от премиално-
то семейство на Staropramen. Praha се продава в 
стъклена бутилка от 500 мл. и кен. Praha е марка 
бира за работещите градски хора, които имат 
забързано ежедневие, но обичат предизвикател-
ствата, обичат и търсят новото и различното, 
имат свой стил и индивидуалност. Praha постиг-
на изключителни резултати през първата си го-
дина на пазара в България с ръст от над 20% спря-
мо заложените цели.

FRIK&S
Това е новата марка занаятчийска бира на Пиво-
варница Каменица. Тя се продава в бутилки от 330 
мл. и кег. В момента е разпространена на паза-
ра в лимитирани количества и обекти и тепърва 
се разраства. FRIK&S е комбинация от добре по-
знати стилове бира, поднесени в компанията на 
традиционни, отличаващи се български билки и 
подправки. Предлага няколко вкуса и стилове бира: 
Spice Weiss, Pale Ale, IPA, NEIPA, BREW-NET и Pilsen. 
FRIK&S излиза на пазара точно в годината, в коя-
то Каменица отбелязва своя 140-годишен юбилей. 
Името на марката е вдъхновено от основатели-
те на Каменица Фрик и Сулцер.

Guinness
От началото на 2022 г. „Каменица“ АД като част 
от Молсън Корс пое          дистрибуцията на Guinness 
и Kilkenny в България. Guinness е тъмен ирландски 
стаут, който води началото си от пивоварната 
на Arthur Guinness в St. James’s Gate, Дъблин, Ирлан-
дия, през 1759 г. Това е една от най-успешните ал-
кохолни марки в света, произвеждана в почти 50 
страни и достъпна в над 120.

Kilkenny е ирландски червен ейл, от създателите 
на Guinness, който произхожда от Килкени, Ирлан-
дия. Ирландия е основният пазар за Kilkenny, но би-
рата става много популярна извън страната.

Устойчиво развитие Устойчиво развитиеЗа Каменица АД За Каменица АДЕтика и съответствие Етика и съответствиеОтговорна консумация Отговорна консумацияСоциално отговорни дейности Социално отговорни дейности
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НАШИТЕ МАРКИ

Каменица
Първата бира на България, която съществува и до днес, родена 

през 1881 г. в най-стария жив град в Европа - Пловдив.

Бургаско
Морската бира в нашето 

протфолио, която ни 
пренася на морето и ни кара 
да се отпуснем където и да 

сме.

Astika
Обичана марка от 
поколения българи, 

направена от 
висококачествен малц с 

кристална вода от земите 
на древните траки.

Staropramen
Пражка бира №1 в света

Praha
Висококачествен пилзнер 

с освежаващ вкус, 
модерен и вдъхновяващ 
продукт, носещ духа на 

космополитния чешки град 
Прага.

Stella Artois
Stella Artois се е утвърдила 

като една от най-
продаваните белгийски 

бири в света и е звездното 
бижу в нашето портфолио.

Beck’s
Beck’s е първата бира, 

която се продава в зелени 
бутилки, а днес е и немска 
бира № 1 по обем на износ в 

други държави.

Corona
Петата по популярност 
бира в световен мащаб, 

въплъщавайки една идея – 
да сграбчиш мига и да го 

изживееш пълноценно.

Leffe
Малко са бирите в света, 

които могат да се нарекат 
„признати белгийски 

абатски бири“, тъй като 
това е емблема за спазване 

на много стриктни 
стандарти за качество и 

автентичност. Leffe е една 
от тях.

Hoegaarden
Тъй като първата пшенич-

на бира на монасите на 
Hoegaarden била кисела, те 
започват да експерименти-

рат с портокалова кора и 
кориандър, донесени от коло-
нията Кюрасао: божествено 
откритие, което ги води до 

световноизвестната рецеп-
та на Hoegaarden.

Fresh
Бирен микс, който предлага 
на потребителите свобода 
- свободата да пътуваш и 
да правиш това, което ти 
носи стойност, свободата 

да живееш за момента, 
свободата да избираш и да 
се насладиш на добрия вкус 

с 0.0% алкохолно съдържание.  

Guinness
С над 260 години страст в 
пивоварството, Guinness 

никога не спира да се стреми 
към преследването на съвър-

шенството. Доверието на 
консуматорите позиционира 

Guinness като №1 стаут в 
света и факт, който е малко 
известен, е, че Guinness е №1 

тъмна бира в света.

Kilkenny
Kilkenny е ирландска бира от 

производителите на Guinness, 
обогатена с азот. Kilkenny се 
отличава с червенорубинен 
цвят, почти непрозрачен за 
светлината. Впечатлява с 
деликатна и кремoобразна 
пяна, леко изразен аромат, 

който се допълва перфектно 
от леко горчивия, но мек вкус.

Franziskaner
Имайки своето място в 

топ 3 на най-продаваните 
вайс бири в света, 

традиционно Franziskaner се 
приготвя в съответствие 
с баварските изисквания за 

чистота на пивото. 

Frik&S
Първото крафт 
предложение в 

портфолиото ни, чието 
име е вдъхновено от 

основателите на Каменица 
Фрик и Сулцер.

Устойчиво развитие Устойчиво развитиеЗа Каменица АД За Каменица АДЕтика и съответствие Етика и съответствиеОтговорна консумация Отговорна консумацияСоциално отговорни дейности Социално отговорни дейности

14 15



ЧЛЕНСТВО В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната 
организация на производителите на бира, малц и хмел в страната 
и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. 
От самото основаване през 1981 г. мисията на сдружението е да 
подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна 
индустрия, да издига професионалния статут на работещите в 
бранша, да популяризира натуралните качества на суровините 
и интегритета на категорията, да промотира традициите, 
ритуалите и умерената консумация на пиво като част от 
съвременния стил на живот.
От 2008 г. организацията е член на Пивоварите на Европа – гласът 
на пивоварната индустрия в Европа.

АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА
Американска търговска камара в България обединява над 330 
български, американски и международни компании, опериращи в 
България. Организцията се занимава с дейности в сферите на 
икономиката, национални и международни политики и социални 
дейности. Мисията на организацията е да подобрява бизнес 
средата, инвестиционния климат и стандарта на живот в 
страната, партнирайки си с всички засегнати лица - правителство, 
бизнес компании, неправителствени организации и медии - за 
постигане на продуктивен диалог и сътрудничество.

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ
Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, 
които развиват бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен 
начин. Това е платформа за обмяна на добри практики и идеи 
за развитие на бизнес и социална среда в България. Форумът 
ангажира и приобщава ключови фигури от политиката, бизнеса, 
дипломацията, неправителствения сектор и медиите за постигане 
на положителна трансформация на обществото.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ (БАР)
БАР работи за свободна, етична и коректна търговска комуника-
ция. Асоциацията си сътрудничи с индустриални групи, неправител-
ствени организации, контролни органи и държавна администрация 
за утвърждаване на балансирана регулаторна рамка, която уважа-
ва интересите на обществото, индустрията и потребителите. 
Асоциацията стимулира развитието на инвестиционната среда 
за реклама и комуникации и цели повишаване на възвръщаемостта 
на инвестициите в рекламно-комуникационна дейност и подобре-
ние на качеството и надеждността на измерванията на медийни-
те публики.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ  
И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
цели да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в 
страната, да подпомага членовете си в споделянето на добри 
бизнес практики и да повишава конкурентоспособността на 
българската икономика.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Всеки път, когато варим, продаваме или се на-
слаждаваме на бирите ни, ние оставяме отпеча-
тък върху бизнеса, общностите и околната среда. 
Нашата цел е да направим всичко възможно този 
отпечатък да има положително въздействие.

Гордеем се с ангажираността с нашите общ-
ности, потребители и опазването на околната 
среда. Като член на един от най-големите про-
изводители на бира в световен мащаб, целта ни 
е да бъдем лидер в справянето с предизвикател-
ствата в индустрията, вариращи от изменение-
то на климата до оползотворяването на ценни 
ресурси. Нашите цели за устойчиво развитие, 
разработени и подкрепени на глобално ниво в съ-
гласие с Глобалните цели за устойчиво развитие 
на Обединените нации, се съсредоточават в две 
големи области: ХОРА И ПЛАНЕТА.

НАШИЯТ ОТПЕЧАТЪК

СТРАТЕГИЯ 2025

Многообразие, приобщаване и равни възможностиХора 

Планета Защита на ценните 
водни ресурси, 

правейки повече с 
по-малко

Намаляване на 
въглеродните 

емисии на всяка 
стъпка от 

процесите ни

Създаване на 
по-устойчиви 
и иновативни 

опаковки за кръгова 
икономика

Вода Климат Опаковки 
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Нашите служители са най-важната част на  
бизнеса ни, а успехът ни се гради върху техните 
усилия. Поставяйки акцент върху нуждите на 
хората в „Каменица“ АД, създаваме възможности 
за изграждане на култура и среда, в които те 
да работят спокойно, да бъдат осигурени и 
щастливи. Така помагаме на всеки един да работи 
за собственото си развитие и разгърне своя 
потенциал. Всеки един от нас живее с ценностите 
на организацията не само при изпълнение 
на професионалните си ангажименти, но и в 
личното си време. Ние сме посланици на визията 
на компанията за справедливо общество, 

ХОРА

548 Търговска функция

Функция „Верига на доставки“

Подкрепящи функции

39

служители
към 31.12.2021 г.

повишени служители

което подкрепя възможности за всички – от 
производителите, които отглеждат суровините 
за нашите напитки, до потребителите, които им 
се наслаждават.

Към 31.12.2021 г. служителите на „Каменица“ АД са 
548, разпределени в три основни бизнес сфери: 
Търговска функция, Функция „Верига на доставки“ 
и Подкрепящи функции.

През 2021 г. успешно промотирахме 39 служители 
вътрешно.

В „Каменица“ АД поставяме етичното поведение 
на работното място и отношенията с нашите 
партньори на първо място. Вярваме, че имаме 
задължение пред нашите служители, клиенти, 
партньори, доставчици и обществото да 
работим по честен и почтен начин. Създали 
сме и следваме редица утвърдени процеси и 
процедури за обучение, комуникация, проследяване 
и одитиране на бизнес процесите в компанията. 

Водим се от нашия Кодекс за етично бизнес 
поведение както в отношенията си с нашите 
колеги, така и в отношенията си с нашите 

НАЧИН НА РАБОТА 
КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

партньори. Кодексът за етично бизнес 
поведение е в основата на изграждането на 
нашата корпоративна култура и представлява 
своеобразен наръчник за етично поведение в 
различни области като: поддържането на верни 
и точни регистри и документи, отговорна 
консумация на алкохол, недопускането на корупция 
и предоставянето на подкупи, недопускане на 
дискриминация и тормоз на работното място, 
спазване на правилата на конкуренцията, 
недопускане на конфликт на интереси, защита на 
личните данни, създаване на открита и прозрачна 
работна среда.
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МНОГООБРАЗИЕ, ПРИОБЩАВАНЕ И РАВНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ
Социалното равенство е основен фокус за нас през 
последните години. Стремим се всички служители, 
независимо от своята полова идентичност, 
расов или етнически произход, възраст, религия, 
убеждения или здравен статут, да могат да 
следват избрания от тях път в живота и да имат 
равни възможности да преуспяват, участват в 
живота на организацията и ръководят. През 2021 г.  
25 мениджъри и служители от екипи „Човешки 
ресурси“ и „Правни и корпоративни въпроси“ 
преминаха обучение на тема „Лидерство в 
действие - многообразие, приобщаване и равни 
възможности“ (Inclusive Leader).  През 2022 г. това 
обучение  бе предоставено на още 68 мениджъри, 
супервайзори и ръководители на екипи. 
Компанията има и своите посланици по въпросите 
на многообразието и приобщаването, чрез които 
темата достига до всеки един служител.   

По отношение на полово разнообразие разпределението на служителите от трите основни бизнес 
функции е:

Въпреки че се смята, че биреният бизнес е насочен основно към мъжката аудитория, в компанията ни 
имаме много служители жени във функциите „Търговска“ и „Верига на доставки“. Радваме се, че много 
от тях са ръководители на екипи от търговски представители, както и от техници и експерти в 
пивоварната ни в Хасково. В състава на лидерския екип на компанията имаме равно разпределение 
между представители на мъжкия и женския пол. 

Пол

жена

мъж

Общо

Подкрепящи 
функции

21

9

30

Продажби

78

202

280

Верига на 
доставки

60

178

238

Общо

159

389

548

Фокусът върху темата за многообразието, 
приобщаването и равните възможности е част 
и от посоката на компанията по изграждане и 
утвърждаване на работодателска марка. Част от 
процесите по създаване на работодателска марка 
включват работа с университети и младежки 
организации с цел привличане на млади хора над 
18 г., които да стартират и развият кариерата 
си с нас. През 2021 година бяха открити и първите 
две специалности под формата на обучение 
чрез работа (дуална система на обучение) в 
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 
в Димитровград, в която се подготвят бъдещи 
техници за нашата пивоварна в Хасково.

Стаж в 
организацията 

(години)

0-5

5-10

10-20

20-30

30-40

Над 40

Общо

Подкрепящи 
функции

13

6

8

3

-

-

30

Продажби

114

56

99

12

-

-

281

Верига на 
доставки

52

53

76

29

25

2

237

Общо

179

115

183

44

25

2

548
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че живеят и работят според ценностите на ком-
панията и служат като пример и вдъхновение на 
своите колеги. Чрез онлайн форма и периодична 
напомняща комуникация до всички се поясняват 
стъпките, чрез които всеки може да номинира 
свой колега. Всеки служител или екип, за когото е 
изпратена история за признание, получава BRAVO! 
Сертификат по имейл. Всеки месец историите 
се разглеждат на местно и/или регионално ниво. 
Онлайн формата приема истории целогодишно, а 
най-добрите истории се споделят със служители-
те на Молсън Корс в регион EMEA & APAC на всяко 
тримесечие. 

Два пъти в годината – през пролетта и през ес-
ента, всички служители са поканени да участват 
в анкета за проучване на ангажираността Pulse, 
като отговарят на въпроси, показващи мнението 
им за управленската ефективност, увереност в 
бизнес процесите и стратегията на компанията, 
степента на удовлетвореност от  компанията. 
Въз основа на резултатите мениджърският екип 
разработва план за действие, целящ подобрение 
и повишаване на удовлетвореността.  

В допълнение към всичко това постоянно работим 
за подобряване на работната среда, условията 
на труд, осигуряване на необходимите инстру-
менти и оборудване, подобряване на фирмената 
политика за превозни средства, работа в отда-
лечена среда, достъп до обучения и ресурси за раз-
витие на талантите. В ход е процес по планиране 
на таланти и създаване на план за приемстве-
ност, чрез които целим да подсилим знанията и 
уменията на нашите хора и да им покажем въз-

можни бъдещи роли за кариерно развитие.

В „Каменица“ АД ежедневно полагаме усилия за 
това да ангажираме хората към целите и ценно-
стите на организацията. Като част от цялост-
ния процес за управление на развитието на слу-
жителите и през 2021 г. бе приложена политиката 
по управление на представянето, чрез която по-
стигаме прозрачност при оценяването на резул-
татите на работещите. Оценката на предста-
вянето е целогодишен процес, който преминава 
през целеполагане, кариерна дискусия, създаване 
на план за индивидуално развитие заедно със слу-
жителя и съответния пряк ръководител, межди-
нен преглед на резултатите, самооценка и оцен-
ка от прекия ръководител в края на годината, 
калибриране на оценката и етап на получаване 
и даване на обратна връзка за представянето. 
Оценката за представянето на служителя в края 
на годината се базира на два равнопоставени 
критерия: изпълнение на целите и демонстрира-
не на ценностите на организацията, тъй като за 
нас, освен самото постигане на целите, е важно и 
това как сме ги постигнали. Задължителен компо-
нент от цикъла на представянето е създаването 
и на план за индивидуално развитие, чрез който 
служителят и неговият пряк ръководител са сил-
но ангажирани за осигуряване на условия за разви-
тие на талантите ни в компанията. Проследява-
нето на изпълнението на заложените цели в този 
план, както и дискутирането на трудностите и 
нужните ресурси и подкрепа става по време на 
ежемесечни индивидуални срещи между служител 
и пряк ръководител. За всички тези стъпки компа-
нията е осигурила наръчници, бързи ръководства, 
образци и кратки електронни обучения, достъпни 
за всеки един в организацията. 

В „Каменица“ е въведена програмата за 
признание на служители BRAVO! Целта 
ѝ е да отличи служителите за това, 

АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В „Каменица“ подкрепяме желанието за растеж 
на всеки и предоставяме необходимите обучения 
за развиване на умения в динамична среда. През 
2021 г. повече от 450 човека се включиха в над 
25 присъствени обучения, проведени както от 
външни, така и от вътрешни квалифицирани 
обучители. Всички работещи в компанията 
преминаха и 35 различни онлайн обучения През 
електронната система за обучения хората 
получават достъп до ресурси, които са свързани с 
приоритетни за организацията теми (Отговорна 
консумация на алкохол, Дигитална сигурност, 
Безопасност на продуктите и др.), но също така 
и до обучения, представящи различни елементи 
от политиката по управление на представянето 
и планиране на таланти. За поредна година 
служителите от функция „Продажби“ бяха 

над 450 служители всички служители

25 35
обучения на различни 

теми от фасилитатори 
преминати различни  

онлайн обучения

развивани чрез Търговската ни академия. След 
проведени множество обучения за търговски 
представители и зонови мениджъри тази 
година ще можем да се похвалим със завършено 
ниво „специалист“ от 100% от търговците и 
98% от зоновите ни мениджъри, което е знак 
за силна мотивация за развитие от страна на 
колегите ни. Във функция „Верига на доставки“ се 
осъществи  план за обучения, който покри не само 
задължителните и изисквани от закона обучения, 
но и много други, свързани с развитие на хората 
по програмата „Верига на доставки от световна 
класа“. Не  пропуснахме и новите служители, които  
преминаха през двудневна обучителна програма 
„Добре дошли“, която разказва за нашата история, 
марки, структура и акцентира върху ценностите и 
развитието на хората ни.
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„Каменица“ АД предоставя разнообразен пакет от парични и непарични придобивки, които допринасят 
за по-голямата удовлетвореност на работещите и им помагат да постигнат по-добър баланс между 
личния и професионалния живот.  
Основните придобивки, които предоставяме на нашите служители, са:

Ваучери за храна

Бонус по случай 
сключване на брак и 

раждане на дете

Безплатна бира

Преференциални цени 
за служителите за 

различни продукти и 
услуги

Бонус за Великден

Допълнително 
здравно 

осигуряване

Преференциални 
условия за карта 

за спорт

Служебен 
автомобил 

спрямо 
позицията

Бонус за Коледа

Застраховка 
„Живот“ от 

01.04.2022

Преференциални 
условия за достъп 

до електронна 
платформа за 

ученици

Бонус за 5 
последователни 

дни отпуск

5

 Денонощна помощна 
телефонна линия 

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
В „Каменица“ АД приемаме благосъстоянието на 
хората си за основен приоритет. Организацията 
се грижи за създаване на работна среда, в 
която хората се чувстват щастливи, здрави 
и в безопасност. По този начин се развиват 
позитивни работни взаимоотношения, хората 
са по-продуктивни и отговорни. С планираните 
инструменти и активности за подобряване на 
благосъстоянието ние показваме всеки ден, че за 
нас хората са на първо място.

Основните стълбове в програмата за 
благосъстояние на служителите включват здраве, 
финанси, баланс между професионален и личен 
живот, благоприятна работна среда и събирания 
с колеги и семейство.

Нашият фокус върху програмите за благополучие 
включва:

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

7 уебинара в годината, посвете-
ни на въпроси за подобряване на 
здравната, финансовата и мен-
тална култура на служителите. 

Физически предизвикателства 
с цел промотиране на активен 
начин на живот сред служители-
те

4 бюлетина годишно през януари, 
април, юли и октомври с разноо-
бразна информация по всичките 
стълбове на благосъстояние на 
служителите

Събития, включващи добровол-
но участие на служителите в 
благотворителни дейности
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В „Каменица“ подкрепяме и развиваме благоприятна и продуктивна работна среда, в която е приемливо 
само законно, етично и отговорно поведение в съответствие с нашия корпоративен кодекс за етично 
бизнес поведение и законите на държавата. Ние спазваме разпоредбите на Кодекса на труда и всички 
нормативни документи, които регулират трудовите отношения. 

В нашия Правилник за вътрешен трудов ред са подробно описани:

Трудовите правоотношения

Работно време, почивки и отпуски

Права и задължения на служителите и 
работодателя

Защита при упражняване правото на 
труд

Трудова дисциплина

Конфиденциалност и етично 
поведение

Провеждане на синдикална и 
обществена дейност

Прилагане на вътрешни правила и 
процедури.

Компанията има сключен Колективен трудов договор с представители на синдикалните организации, 
който урежда допълнителна социална защита и придобивки по отношение на обезщетения, платен 
годишен отпуск, социална дейност и здравословни и безопасни условия на труд. Ползотворното ни 
сътрудничество със синдикалните ни партньори е част от политиката ни за отвореност и диалог 
с всички заинтересовани страни. Работим спрямо всички законови разпоредби, регулиращи както 
трудовите правоотношения, така и всички други оперативни дейности на дружеството.

РАБОТНА СРЕДА И ПРАВА НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ

Ролята на вътрешните комуникации в организацията е в създаването и предоставянето на ясна, 
точна и навременна комуникация към служителите, която ги ангажира с целите и стратегията на 
компанията и нейните марки и ги вдъхновява да бъдат истински бирени посланици на Каменица.

Вътрешните комуникации се развиват в три основни направления:

Съобщенията до служителите 
се разпространяват най-често 
по имейл, както и чрез други ка-
нали на комуникация и чрез пре-
ките ръководители. 

Те включват информация и но-
вини за развитието на компа-
нията, целите и постигнати-
те резултати, стратегията 
и ценностите, организационни 
промени, кампании и промоции 
на нашите марки, новини за раз-
витието на нашите служители 
и нови попълнения в екипа, както 
и новини за различни инициати-
ви за служителите на местно и 
регионално ниво.

Събитията играят изключител-
но важна роля за повишаване 
ангажираността на служители-
те в компанията. През година-
та традиционно организираме 
събития на живо като Търговска 
конференция, Ден на отворени-
те врати в пивоварната в Хас-
ково и Коледно парти в края на 
годината. 

Събитията от последните ня-
колко години и най-вече панде-
мията от Ковид-19 предизви-
каха начина ни на работа и ние 
преосмислихме изцяло страте-
гията ни за вътрешните съби-
тия. Въпреки ограниченията за 
събиране на хора, целта ни бе да 
можем да продължим да обеди-
няваме хората ни и да засилва-
ме чувството им на принадлеж-
ност към компанията. 

През 2020 и 2021 г. успяхме да орга-
низираме много онлайн събития 
като Търговска конференция, съ-
битие за старши мениджъри за 
представяне стратегията на 
компанията, събитие за пред-
ставяне резултатите на ком-
панията за всяко тримесечие, 
събития за представяне на нови 
продукти, сесии за споделяне на 
опит между колеги и др.

Инициативите са другият ва-
жен стълб в изграждането на 
взаимоотношенията със служи-
телите. Те се правят по-редов-
но спрямо събитията и целят да 
изградят силна ангажираност 
на служителите към компани-
ята и нейните марки, доверие 
в бизнеса и чувство на принад-
лежност и гордост от работа-
та в компанията. 

През 2021 г. организирахме Месец 
на „Нашия отпечатък“ през сеп-
тември, подпомогнахме ежеме-
сечната програма за признание 
BRAVO!, правихме месечни Happy 
Hours, координирахме онлайн 
инициативата Работилница 
“Как да”, физически предизвика-
телства с цел повишаване на 
активния начин на живот у слу-
жителите и изграждане на до-
бри навици и много други. 

ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ 

СЪОБЩЕНИЯ ДО 
СЛУЖИТЕЛИТЕ СЪБИТИЯ ИНИЦИАТИВИ
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Инициатива, която се организира на регионално ниво и беше 
активирана със силна комуникационна кампания на местно 
ниво в Каменица, бе предизвикателството всички служители 
от Европа да изминем 32 000 км за 3 седмици. От България 
се включиха над 100 служители (от общо 400 за цяла Европа, 
участвали в предизвикателството), които изминаха почти 
8000 км, 1/3 от цялото разстояние. По този начин не само 
акцентирахме върху активния начин на живот у служителите 
ни и важността от тяхното благосъстояние, но ходихме и 
бягахме с кауза в подкрепа на хора в нужда.

През месец декември организирахме провеждането на Коледен 
базар в почти всички офиси на компанията, поканвайки 
служителите ни да сготвят домашни ястия, които след това 
да се предложат за купуване от колегите в офиса. Целта 
на инициативата бе да обединим нашите служители около 
благородна кауза и със събраните средства от закупените 
продукти да  подкрепим хора в нужда.

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ - ВЪТРЕШНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2021

КОЛЕДЕН БАЗАР СЪС 
СОЦИАЛНА КАУЗА

КАНАЛИ ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ

ОНЛАЙН 
СЪБИТИЯ ИНИЦИАТИВИ

Имейл съобщения Търговска конференция
Предизвикателство 

за благосъстояние  на 
служителите  със социална 

кауза

Видеа
Представяне на 

резултатите на компанията 
за първото тримесечие

Коледен базар  
със социална кауза

Инициативи за повишаване 
ангажираността с нашите 

марки
Сайтове с 

вътрешни ресурси SharePoint
Две онлайн събития за 
представяне на нови 

продукти в компанията

3 седмици

8000 км

100
служители

Осигуряването на безопасни и 
здравословни условия на труд е 
водещ приоритет за компани-
ята. Комбинацията от произ-
водствена и търговска дейност 
предполага значителни, но и 
различни мерки и правила по без-
опасност и здраве при работа, 
които всички служители в ком-
панията са длъжни да спазват.

В „Каменица“ АД за всеки рабо-
тещ безопасността при ра-
бота е лична цел и приоритет. 
Компанията има обособен отдел 
по Безопасност, здраве и опаз-
ване на околната среда, в който 
работят утвърдени специали-
сти. Работим и съвместно със 
Служба по трудова медицина, 
използваме услугите на външни 
специалисти от международен 
ранг, когато стане дума за спе-
цифични сфери като безопас-
ност при работа с опасни газове 
и газови смеси, работа в експло-
зивна среда и други. 

Основен измерител на безопас-
ността на работното място e 
индикаторът Total Incident Rate 
(TIR) (съотношение на наранява-
ния и отработени часове). През 
2021 г. в „Каменица“ АД няма ре-
гистрирани трудови злополуки.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

БЕЗОПАСНОСТТА 
- ПРИОРИТЕТ № 1 През изминалата 2021 г. едно от 

големите предизвикателства и 
за „Каменица“ АД бе работата 
в условия на пандемията от Ко-
вид-19 - осигуряване на доста-
тъчни, навременни и подходящи 
за условията на труд предпазни 
средства, стриктен контрол и 
мерки за предпазване на работ-
ното място. Основен инстру-
мент за въвеждането на тези 
мерки бе създаденият екип за 
управление на кризи с участие 
на ръководители от компания-
та, представители на отдела 
по безопасност и здраве при ра-
бота. 

Изготвени бяха редица про-
цедури за безопасна работа в 
пандемични условия, въведе се 
контролиран режим на дистан-
ционна работа, изцяло се про-
мени структурата и ритъмът 
на редица срещи, събития и пр. 
За всички работещи служите-
ли от всички отдели и функции 
компанията осигури необходими 
средства като маски с висока 
защита FFP2, еднократни и ин-
дивидуални средства за защита 
за ръцете, лицето, за лична хи-
гиена и дезинфекция. 

Промениха се и се увеличиха ре-
жимите за дезинфекция на ра-
ботните места с цел гаранти-
ране здраве и безопасност на 
работещите и на продукцията. 
Променихме организацията на 
работни процеси, които изис-
кват работа на повече хора на 
едно място. За служителите със 
симптоми на Ковид-19 компания-
та осигури безплатно тества-
не, внедрихме дистанционно 
отчитане на телесната темпе-
ратура, интегрирано със систе-
мите за достъп до големите ни 
локации - пивоварната в Хаско-
во и централния ни офис в София. 

КОВИД-19

Основен фактор за превръщане 
на безопасността при работа в 
ценност е личното отношение 
и грижа на всеки работещ, за-
почвайки от ръководителите и 
стигайки до всеки служител. 

Програмата през 2021 г. включ-
ваше поредица от семинари с 
участието на ръководители от 
средното и висшето управление 
в завода, членове на Комитета 
по условия на труд, ръководите-
ли на екипи. Колегите ни преми-
наха през програмата SAFE BY 
CHOICETM, която използва съвре-
менната методика на учене чрез 
преживяване. Фокусът ѝ е върху 
промотирането на лично от-
ношение и нулев толеранс към 
опасно поведение по време на 
работа, откриване и отстра-
няване на опасни условия и по-
ведения с участието на всички 
работещи. 

Програмата се проведе в две се-
сии, по два пълни работни дни с 
участието на петдесет човека.

ИЗГРАЖДАМЕ 
КУЛТУРА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ РАБОТА
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Друг инструмент в помощ на работещите са Златните правила за безопасност на Молсън Корс – 
кратки послания, подбрани според спецификите на работа в различните функции на компанията.

За функция „Верига на доставки“ това са:

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

Като част от инвестиционната си програма 
всяка година „Каменица“ АД включва различ-
ни инициативи за подобрение и гарантиране 
на по-голяма безопасност при изпълнение на 
работните задачи – както от наши служите-
ли, така и от външни изпълнители. През 2021 г.  
започна тригодишна програма, свързана с ра-
ботата на височина и работа в ограничени 
пространства. Направи се основна оценка на 
сградите и съоръженията, свързана с тези 
дейности, използвайки и опита, и уменията 
на външни консултанти и работещи, изпълня-
ващи тези дейности. Закупиха се множество 
средства, позволяващи по-безопасна дейност, 
като специализирани линии за обезопасяване, 
оборудване за евакуация, мобилни анкерни ус-
тройства и др. 

Изготви се програма за обучение на хората, 
изпълняващи тези дейности, под формата на 
двудневни обучения – теория и практика, за ра-
бота с оборудването, обезопасяване при рабо-
та на височина и в ограничени пространства. 
Обучението обхвана 37 души за общо 592 часа.

ИНВЕСТИРАМЕ В 
БЕЗОПАСНОСТТА И 
ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ 
ХОРА

За лицата, ангажирани с тези дейности, бяха 
подсигурени индивидуални средства за обезо-
пасяване при работа на височина и в ограниче-
ни пространства. Тяхното обучение се проведе 
в рамките на 3 работни дни, като третият 
бе изцяло свързан с провеждане на евакуация и 
работа с новозакупените съоръжения за това. 
Обучени бяха 10 души за общо 240 часа.

Проведе се осемчасово теоретично обучение на 
всички ръководители на хора в завода с цел да 
се осъзнаят рисковете, да се прегледат мер-
ките за безопасност и контрол при работа на 
височина и в ограничени пространства. В това 
онлайн обучение участваха 50 души за общо 400 
часа.

Всички обучения се проведоха при стриктно 
спазване на Ковид мерките на компанията, 
осигурени дистанция, маски с висока защита 
FFP2 и др. 

Винаги се движи по
предназначените

алеи

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги се
дръж за

парапета 

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги прилагай
правилни техники
при ръчна работа

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги докладвай
незабавно за

инциденти

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

 Винаги
реагирай при

аларми

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги събирай
отпадъците

разделно

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги прилагай
ЛОТО според
изискванията

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги
внимавай къде

стъпваш

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги използвай
необходимите лични
предпазни средства

ЗЛАТНO ПРАВИЛO

Винаги слагай
предпазен колан

ЗЛАТНO ПРАВИЛO
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Като социално отговорна компания за нас е важно да се грижим за 
околната среда и обществата, в които живеем и работим. Ето защо 
с всички наши дейности се стремим да намаляваме негативния ни 
отпечатък върху природата и да увеличаваме положителното ни 
въздействие чрез редица програми и проекти.

ОКОЛНА СРЕДА

95%

80%

95%

от малца, използван в пивата на „Каменица“ АД, е произведен в България 
от специално селектирани сортове пивоварен ечемик, развити и 

отгледани от български селскостопански производители

от материалите за бутилиране и опаковане, използвани в пивоварната 
- бутилки, етикети, картони и фолиа, се произвеждат в България

от фирмите, извършващи транспорт на 
готовата продукция, са български

„Каменица“ АД цени изключително работата си с местни 
доставчици на основни суровини, пакетиращи материали, енергии 
и услуги. Чрез изграждане, поддържане и развитие на дългосрочни 
взаимоотношения с доставчиците ние успяваме да съкратим пътя 
на суровините, материалите и услугите и по този начин да намалим 
въглеродния си отпечатък, както и да поддържаме стабилна и 
устойчива верига на доставки.

Особено се гордеем от факта, че основен страничен продукт от производството на бира, а именно 
пивоварната каша, традиционно се оползотворява от български фермери с цел храна на животните. 

Важен за нас момент за 2021 г. беше предоговарянето на използваната електроенергия с цел преминаване 
изцяло на „зелена“ такава. От 1 януари 2022 г. „Каменица“ АД закупува изцяло зелена електроенергия, за 
което имаме издаден сертификат.

От голяма важност за гарантиране на постоянни в качество, количество и наличност суровини за 
пивопроизводството е поставянето на определени критерии при подбора на доставчиците, с които 
работим. Като част от системата за управление на качеството и безопасността  на храните всички 
доставки на суровини и материали задължително се придружават с необходимите спецификации за 
качество, както и документи за безопасност на храните, където е необходимо.

В „Каменица“ АД има установени правила за избора и оценката им. Качеството и безопасността на 
продуктите за консуматора са от първостепенно значение за нас.  За тази цел суровини и материали, 
които са от критично значение, и техните производители преминават ежегодна оценка. Освен това 
чистата репутация и добър имидж на доставчика са от първостепенно значение за избора ни. Всеки 
нов доставчик преминава проверка за съответствие с правилата на компанията за антикорупционни 
практики. Експерти одитори оценяват стандарти, качество на влагани суровини, основни 
производствени процеси, консумирани енергии, планове за намаляване на емисиите, влияние върху 
околната среда, стабилност на бизнеса и други показатели за одитирания доставчик. Резултатите 
от тези одити се разглеждат със съответната фирма и при необходимост се договарят промени, 
подобрения, обсъждат се възможности за развитие на доставчика. Така на тримесечна база правим 
достоверна оценка на 10-те най-критични доставчици, като за всички основни и критични суровини и 
материали имаме план за одобряване и развитие на алтернативни доставчици. 

ДОСТАВКИ НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ, 
ПАКЕТИРАЩИ МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГИИ 
И УСЛУГИ
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Наличието на достатъчна по количество и качество вода е основна предпоставка за производството 
на бира, гарант за изключителни вкусови качества на произвежданите пива. 

„Каменица“ АД използва и управлява водочерпене от пет собствени сондажни кладенеца, разположени на 
територията на предприятието.  Добитата вода преминава през процеси на пречистване и обработка, 
най-важен от които е този в инсталацията за обратна осмоза при стриктен автоматичен контрол 
на работните параметри. Собствена лаборатория извършва регулярни анализи на качествените 
показатели.  

Въпреки че водата е основен ресурс в пивоварната индустрия, в местен и световен мащаб, 
намаляването на използваното количество в производствените процеси е във фокуса на всички, 
включително и на Молсън Корс и „Каменица“ АД. Като екип ние също активно търсим, проучваме и 
оценяваме всяка възможност за оптимизация. Усилията ни към момента дават резултат в трайна 
тенденция на понижение. 

Вследствие приватизационните процеси от края на XX век „Каменица“ АД поема едно голямо задължение 
към прирoдата в региона, а именно управлението на пречиствателна станция за отпадъчни води. 
Същата приема и обработва отпадъчните води на всички предприятия в Северна индустриална зона 
в гр. Хасково. 

За да отговори на повишените нужди, на промените в законодателството и изискванията за опазване 
на околната среда, след 2015 г. „Каменица“ вложи значителни средства в оптимизация и модернизация на 
станцията. За целта след проведено обследване през 2015 г. станцията претърпя основно разширение. 
Изградихме и пуснахме в експлоатация първия в бирената индустрия в България анаеробен реактор 
като нова първа стъпка в процеса на пречистване на отпадъчните води от завода. Като вторичен 
продукт от този процес се отделя биогаз със 76% съдържание на метан, който след преминаване през 
пречиствателно съоръжение влагаме отново в производството на пара за нуждите на пивоварната. 

През 2017 г. беше направена цялостна рехабилитация и оптимизация и на процесите и оборудването 
в съществуващото второ стъпало на пречистване, а именно - аеробната станция. Работните 
параметри на станциите се управляват синхронизирано и автоматизирано. Контролът върху 
показателите на пречистените отпадъчни води се верифицира от акредитирана лаборатория 
ежемесечно. Регулярен контрол се осъществява от Регионална инспекция на РИОСВ - Хасково. На 
годишна база се докладват резултатите от замерванията и анализите за отделените вредни емисии 
на местно и на европейско ниво. 

ВОДА И ВОДНИ РЕСУРСИ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНОТО КОЛИЧЕСТВО В 
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

2016 г.

2021 г.

4,1 hl

3,4 hl

вода за 
производството на 
хектолитър бира

вода за 
производството на 
хектолитър бира
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Като отговорна компания и част от глобалното 
семейство на Молсън Корс „Каменица“ АД има 
дългосрочен ангажимент за намаляване на 
влаганите в производството на бира енергии и 
флуиди, респективно редуциране на негативния 
отпечатък върху заобикалящата ни среда. В тази 
връзка се полагат усилия по време на годишното и 
дългосрочното планиране на цялостната дейност 
на предприятието. 

В контекста на Системата за управление 
на енергиите ISO 50001:2018 това означава 
бюджетиране на разходи за енергии на база:

Друга основна цел на компанията е свързана с намаляване на загубите на материали при 
производствените процеси, а именно намаляване на генерираните отпадъци от производството, 
разделното им събиране и оползотворяване с цел повторно използване. Като част от Молсън Корс 
„Каменица“ АД споделя и глобалната цел на компанията за нулев отпечатък от отпадъци, депонирани 
на сметища (Zero Waste To Landfill) до 2025 г. В тази посока работим в четири направления:

Количеството на общо депонираните отпадъци 
през 2021 г. спрямо 2020 г. е намаляло с 4% при 
зададена цел от 2%. При битовите отпадъци 
намаленото количество е с 18%, което е един 
чудесен резултат, благодарение на множество 
програми за управление на отпадъците.

Пивоварна - депониран отпадък в тонове

2020 г.
постигнато

61

2021 г.
цел

60

2021 г.
постигнато

58

С цел намаляване на депонирани битови отпадъци 
в пивоварната внедрихме практика, с която це-
лим намаляване на битов отпадък, а именно раз-
делно събиране и оползотворяване на нетипичен 
отпадък като използваната хартия за ръце. Друг 
поток, който успешно се разделя и предава за ре-
циклиране, е този на използвани хартиени чаши 
от кафе и други напитки.

В тези дейности по разделното събиране на от-
падъци и рециклиране на опаковки си сътрудничим 
с нашия партньор ЕКОПАК България АД.  

На база на постигнатите реални резултати към 
края на отчетния период (годината), коригирани 
с очакваните промени и проекти за оптимизация, 
ръководството отправя предизвикателства 
за непрекъснато подобрение и намаляване на 
консумациите на енергии и флуиди. 

В дългосрочния план на компанията до 2025 г. са 
заложени цели по отношение на:

Отчитането на използваните енергоносители се извършва ежедневно, което позволява следене и 
анализиране на отклоненията в кратък интервал. Тези анализи и идентифицирани нови възможности 
се осъществяват основно от процесните инженери по звена като членове на локалния FEWER екип.

През 2019 г. успешно беше въведен Стандарт ISO 50001:2018 за прилагане на система за управление 
на енергията и устойчивото развитие. Тя е естествено продължение на дългогодишния стремеж на 
компанията за постоянно подобрение и оптимизиране на производствените процеси и намаляване на 
влаганите енергоносители. Контрол по прилагането на Стандарта осъществява екип FEWER.

FEWER е акроним от думите Fuel, Electricity, Water, Emission Reduction и представлява структура, в която 
на регионално ниво активно участват всички мениджъри „Техническа поддръжка“ от пивоварните 
на Молсън Корс в в регион Централна и Източна Европа. Срещите се провеждат веднъж месечно под 
формата на конферентни разговори за докладване на месечни резултати и очаквания за бъдещ период, 
споделяне на добри практики и прилагането им в други пивоварни.

ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Реално постигнати норми за 
консумации на енергии, отнесени 

към единица продукт

Природен газ за
производството на пара

Очаквани промени в 
производствената площадка, 

касаещи консумациите

Електрическа енергия

Използване на олекотени 
материали и опаковки като 

преформи и капачки за 
пластмасови бутилки с по-

малко тегло; по-леки фолиа като 
вторична опаковка и др.

По-добро разделяне на 
производствените отпадъци на 
територията на пивоварната

Ежегодни цели за намаляване 
на отпадъци, депонирани на 

сметище поради липса на 
алтернативни решения

Партньорство с други компании 
в рамките на Организацията по 
оползотворяване на отпадъци с 
цел постигане на поставените 

цели 

Планирани проекти за подобряване 
на ефективността или 

консумациите

Вода

Планове за производствени обеми 
по цехове и звена

СО2 от външен доставчик

Отпадъчни води 
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Източник: Екопак. *По данни на „Каменица“ АД

2020 г. 2020 г.

ПЛАСТМАСОВИ PET БУТИЛКИ ДЪРВЕТА

СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ КУБ. М ВОДА

КЕНОВЕ КВТЧ

ДРУГИ ОПАКОВКИ ЕМИСИИ CO2 ТОНОВЕ

304 13 827

1 600 33 802

98* 10 077 670

2 249 1 019

2021 г. 2021 г.

414 20 386

2 404 49 836

107 12 175 026

2 209 2 131

Спестените ресурси са от всички рециклирани чрез Екопак опаковки на „Каменица“ АД. Източник: Екопак

РЕЦИКЛИРАНИ ОПАКОВКИ В ТОНОВЕ СПЕСТЕНИ РЕСУРСИ
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Изцяло обновените по форма, дизайн, комфорт на захвата 
пластмасови бутилки на Каменица, Бургаско и Astika са с по-леки 
етикети, преформи и капачки. Изразено в суровини, за една година, 
това представлява 300 спасени дървета.

От 2021 година всички фолиа в опаковане са по-тънки и използваният 
материал за един стек е по-малко.

Освен приоритетите в посока намаляване на генерираните отпадъци и намаляване на количеството, 
депонирано на сметище, през 2021 г. в компанията бяха осъществени редица проекти, които целят да 
намалят цялостното въздействие върху околната среда.

ОПАКОВКИ ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

С цел гъвкавост и облекчаване на производствените процеси уеднаквихме използваните картонени 
разделители, намалихме размерите, дебелината, теглото им до оптимални такива за всички опаковки.

ОПТИМИЗИРАНИ ВТОРИЧНИ ОПАКОВКИ

41,3 тона по-малко 
пластмаса

12,5 тона
по-малко хартия

14 тона по-малко 
пластмаса

от производство на бутилки за една година

от производство на бутилки за една година

за производство на фолио за една година

Проекти за намаляване на размерите и грамажа на етикетите 

Проект за намаляване на грамажа на преформи и капачки 

Проекти за намаляване  на грамажа на ползваните фолиа 

Цялостна подмяна на компресори за сгъстен въздух

Цялостна подмяна на охладителна система в цех „Малцерай“

Енергийно обследване на кондензни гърнета, на парова станция и дистрибуционна паро-
кондензна мрежа

Мониторинг на работата на високооборотни машини

Периодичен одит на дистрибуционна мрежа за сгъстен въздух на всеки 6 месеца

Инсталиране на автономен топлоизточник (котел) за топлоснабдяване
Пречиствателна станция - Анаеробно стъпало

Оптимизиране на производствените процеси в цех „Варилен“
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Благодарение на реализирането на тези проекти постигнахме по-висока енергийна ефективност и 
производителност, по-ниски разходи за експлоатация, енергийни спестявания, парични спестявания, 
спестена вода и пара. 

*Консумацията на електрическа енергия за 2021 г. е повлияна от стагнацията на пазара поради 
пандемията от Ковид-19. 

Подмяна на компресори сгъстен въздух

През 2021 г. бяха подменени 5 броя съществуващи 
компресори за сгъстен въздух с единична мощност 
75 kW.
Новите машини са последно поколение, констру-
ирани по иновативна ротационно-пластична 
технология, характеризираща се с:

• Висока енергийна ефективност и висока произ-
водителност;

• Ниски разходи за експлоатация;
• Надеждност на процеса;
• По-дълъг живот на винтовата двойка;
• Ниски обороти на въртене на компресиращата 

единица.

Оптимизиране на производствените процеси в 
цех „Варилен“

Главната цел на проекта бе да се подобри водният 
баланс и респективно консумацията на вода и 
пара за производството на бира. Допълнително, 
намаленото време за обработка в майш съдовете 
оказа позитивно влияние върху консумацията и на 
електрическа енергия. 

Не са установени негативни влияния по нито един 
от качествените показатели на пивото, всички 
тестове са преминати успешно.

ПРИМЕРИ:

ТРАНСПОРТ СЛУЖЕБЕН АВТОПАРК

ТОВАРНА И СКЛАДОВА 
ТЕХНИКА

СКЛАДОВЕ ЗА ГОТОВА 
ПРОДУКЦИЯ И 
ПАКЕТИРАЩИ МАТЕРИАЛИ

РАБОТА С КЛИЕНТИ

Употреба на 
ресурси

вода

електрическа 
енергия

пара

Единица

хл/хл

кВтч/хл

МДж/хл

2020 г.

3,46

7,72

57,17

2021 г.

3,39

7,97*

56,78

Транспортирането до дистрибутори и клиенти 
навреме и в търговски вид със запазени качества 
на продукцията е от изключителна важност 
за всеки продукт на пазара и пивото не пра-
ви изключение. „Каменица“ АД партнира с много 
транспортни компании. Стремим се да избираме 
партньори, чийто автопарк отговаря  на стан-
дартите Euro V или Euro VI. Ежедневно следим два 
ключови показателя: товар на единица транс-
порт (Weight per Shipment) и оптимизиран едно-
посочен транспорт (One Way Transpоrt Share), це-
лейки по-малко изминати километри за доставка, 
следователно по-ниски емисии на СО2 и разходи за 
горива. С цел оптимизиране на маршрутите и на-
маляване на изминатите километри и използвани 
горива през 2022 г. във фокуса ни е проект „Дос-
тавките до един разтоварен адрес“.

За нуждите на износ на продукция използваме 
транспорт с контейнери, респективно кораби, 
като един от най-екологичните видове транс-
порт особено когато сравняваме общия обем на 
емисиите за всички видове товарен транспорт. 

В последните години политиката на компанията 
за закупуване и ползване на служебни автомобили 
също търпи изменения. 

В съответствие с ангажиментите ни за 
корпоративна и социална отговорност се въведе 
лимит на вредните емисии при обновяване на 
автопарка, а именно: всеки нов автомобил не може 
да отделя повече от 140 g/кm въглероден диоксид 
(CO2). В плановете ни е заложена и възможността 
за закупуване на хибриден модел автомобили.

Изборът става в съответствие с пазарните 
стандарти. Така изложените показатели са 
залегнали в започналата пълна подмяна на 
автопарка на „Каменица“ АД. 

С цел намаляване на вредните емисии при 
складовата товаро-разтоварна дейност 
машините, които използваме, работят изцяло на 
газ (LPG). Механизираната спомагателна техника, 
която използваме в цеховете и по-малките 
стопанства, работи с батерии.  

Един от основните фактори за запазване качест-
вата на продуктите е съхранението им при по-
стоянна температура особено в летните месеци. 
За целта при изграждането на всички нови скла-
дови площи в „Каменица“ АД и при двата етапа на 
основна реконструкция и разширение на завода са 
използвани високо енергийно ефективни матери-
али. 

Складовете също са оборудвани с автоматични 
високоскоростни врати, които се отварят и за-
тварят преди и след преминаване на мотокари с 
цел допълнително предотвратяване на топлинни 
загуби през зимата и навлизане на слънчева свет-
лина и топлина през лятото. Всяко новоизградено 
или подменено осветление на площадката на за-
вода е LED с цел свеждане до минимум на консуми-
раната електроенергия. 

С оглед опазване на околната среда, намаляване 
на разходите и увеличена ефективност 
оптимизирахме процесите по работа с клиенти и 
по голяма част (около 50%) от документооборота 
и комуникацията с клиенти е в електронен 
вариант. 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
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Верига на доставки от световна класа е програма за управление 
и оптимизация на работните процеси, която цели изграждане и 
функциониране на устойчива и предвидима верига на доставки 
при производството на бира чрез стандартизация на процесите 
и елиминиране на загубите. Абревиатурата означава „Верига на 
доставки от световна класа“ (World Class Supply Chain).

Програмата се основава на 12 стълба, които съдържат в себе си 
всички стандарти и методи, чрез които да постигнем заложените 
цели.

Внедряването и напредъкът на програмата се случва на определени 
стъпки, така че да се гарантира устойчивост на приложените 
стандарти и практики и на постигнатите резултати.

Напредъкът се верифицира по време на т.нар. Оценка на стъпката 
от квалифицирани експерти и ръководители. Темпото и обхватът на напредването през различните 
фази са обект на регионална и глобална фирмена стратегия. 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ „ВЕРИГА НА 
ДОСТАВКИ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“ (WCSC)

ЦЕЛИ

НАПРЕДЪК

Нашата амбиция до 2024 г. е: „Създаването на здрави основи за верига на доставки, които да направят 
възможно устойчивото представяне и неговото систематично подобрение и надграждане, за да 
осигурим свързаност „от край до край“ в цялата организация.“

В контекста на програмата всеки завод 
разработва визия, т.нар. Предизвикателни бизнес 
цели, за своето развитие и очаквани постижения в 
различни сфери. За пивоварна „Каменица“ това са: 

Програмата се внедрява последователно в 
отделите и звената на пивоварната от 2018 г.  
насам. До 2021 г. напълно е обхванат отдел 
„Опаковане“, а през  2021 г. успешно приключихме 
въвеждането ѝ в отдел „Пивопроизводство“ – 
отдели „Варене“, „Ферментация‘ и „Филтрация на 
пиво“. 

Всеки от стълбовете функционира посредством 
екип, в който има представители от всички нива 
в организацията. Към момента активно работят 
стълбовете: Лидерство, Организация, Автономна 
поддръжка, Прогресивна поддръжка и Околна 
среда, здраве и безопасност.

Резултатите, които сме постигнали:

„Най-добрата бира от най-добрия 
работодател”

качество на продукта и ангажираност и 
удовлетворение на служителите

0% Вреди
по здраве, безопасност, околна среда и 

качество 

6,6% Подобряваме PR
подобряване на производствената 

ефективност на пакетиращите линии

60% Препоръчваме работодателя
съотношение между препоръчващи и 

непрепоръчващи компанията хора

99% Изпълнение на клиентските заявки
изцяло и навреме

Открити и отстранени дефекти: 

Среден брой спирания

2019 г.

2019 г.

Oбщо открити дефекти

Среден брой спирания на ден за пакетиращи линии

Дефекти, отстранени от оператори

Процент отстранени от операторите дефекти

Общ брой на авариите по пакетиращите линии 

1129

39

252

2772

41%

2020 г.

2020 г.

727

48

274

3230

23%

2021 г.

2021 г.

250

100

467

2547

10%

Един от основните фактори за успеха на 
програмата е ангажирането на всеки един 
работещ. В тази връзка основен инструмент от 
стълб „Автономна поддръжка“ е откриването 
на т.нар. дефекти. Елиминирането на всеки 
такъв дефект води до подобряване на 
процесите, създаване на нови стандарти за 
работа, намаляване на спиранията, загубите 
на материали, увеличаване на ефективността 
и производителността, намаляване разходите 
на енергии и флуиди, намаляване на рисковете за 
качеството, безопасността на работещите и 
тези с отрицателно въздействие върху околната 
среда.
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Посредством увеличаване познанията, ангажираността и заинтересоваността на работещите към 
по-горните показатели, постигаме все по-голям процент от операторите на машините и собствения 
технически персонал да участват активно в основните ремонти на пакетиращите линии. Все по-голям 
процент от целия ремонт бива изпълняван от работещи в „Каменица“ АД спрямо външни фирми, като 
сроковете за изпълнение на ремонтите в последните години са намалели с по 2 до 3 дни спрямо 2019 г.

46% по-малко

12% ръст

аварии по пакетиращите линии 

на средното време на работа на пакетиращите линии между аварийни 
спирания (от 21 ч. на 33 ч.)

Средното време на работа на пакетиращите линии между аварийни спирания

Средната продължителност на работа на пакетиращите линии между две спирания в минути

2019 г.

2019 г.

33

20

2020 г.

2020 г.

30

15

2021 г.

2021 г.

21

4

Като отговорен производител за „Каменица“ 
АД качеството и безопасността на продукта, 
както и на вложените суровини и материали, 
е от първостепенно значение. Като част 
от системата за контрол на качеството и 
безопасността на храните в „Каменица“ АД 
провеждаме ежегодно вътрешен контрол в редица 
направления под формата на одити. 

За 2021 г. планът включваше следните, изпълнени 
на 100%: 
- Безопасност на храните;
- Добри производствени практики;
- Системи за почистване на място и хигиена на 

производството;
- Техническа спецификация на продукта;
- Одити на лабораторни методи и прилагането 

им;
- Специализирани одити на процесите на 

опаковане и опаковащите линии, на складове и 
логистични процеси. 

Резултатите са на нужното високо ниво, което е 
ясна индикация, че въведените системи за контрол 
на качеството гарантират производство с 
високо качество и безопасност за потребителите 
и клиентите. 

По време на одита бяха подобрени производствени 
практики паралелно с качеството и безопасност-
та на продуктите. Обърнахме внимание и на 
страничните продукти, а именно пивоварна каша 
и отработена мая. Предвид използването им за 
храна на животни, гарантирането на техните 
качество и безопасност са от изключително 
значение за здравето на хората и животните при 
последващите им процеси на обработка и влагане. 

Друг важен елемент от системите за осигуряване 
на качество на компанията е етикетирането 
на нашите продукти и високото качество на 
използваните пакетиращи материали. С особено 
внимание следим актуалността и точността 
на информацията, която предоставяме на 
етикетите.  За да осигурим това, правим 
регулярни анализи както в нашата лаборатория, 
така и във външни акредитирани лаборатории,  
следим и спазваме  всички законови изисквания 
и промени, които своевременно отразяваме на 
опаковките.

В забързания живот днес всеки полага грижа за 
тялото и качеството на храната, която приема. 

Затова и ние обръщаме специално внимание 
на информацията, която предоставяме, и 
даваме възможност на потребителя да направи 
информиран избор. Публикуваме пълния списък на 
съставките на нашите бири, както и енергийното 
им съдържание върху опаковката, независимо че 
съгласно действащото европейско и българско 
законодателство алкохолните продукти са 
освободени от това задължение. 

Хранителната информация е налична и на сайта 
ни www.kamenitzacompany.bg.

ОТГОВОРНА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ
КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ НА 
ПРОДУКТИТЕ

ХРАНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
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Като компания, която произвежда и продава алкохолен продукт, за нас е изключително важно да 
рекламираме отговорна консумация на алкохол само на пълнолетни лица. Бирата е едно от малките 
удоволствия в живота и можем да ѝ се насладим изцяло единствено когато консумираме отговорно.

Отговорни сме към рекламата на нашите продукти, която е насочена само към лица над 18 години. 
Спазваме не само законодателните изисквания към рекламата и търговската ни комуникация, но и 
като член на Съюза на пивоварите в България следваме стриктно приетите допълнителни правила 
за отговорна комуникация във всички канали – телевизия, радио, печатна реклама, дигитална реклама.

Стремим се да промотиране отговорната консумация на алкохол във всичко, което правим. Всеки наш 
служител се запознава с Политиката ни за отговорна консумация на алкохол от момента, в който 
започват работа при нас.

През 2021 г. се проведе 13-ото издание на кампанията ни за отговорна консумация на алкохол, отговорно 
шофиране и поведение на пътя. Основните активности, с които ангажирахме аудиторията и 
обществото относно проблема с шофирането след консумация на алкохол, бяха: 

- активна кампания в социалните медии
- ПР пратки към инфлуенсъри
- интерактивни инсталации на събития в Пловдив
- изработката на 3 видеа с партньори от Български Червен кръст, Национална полиция и слу-

жители на „Каменица“ относно отговорността на пътя: https://www.youtube.com/channel/
UCES1JYB0Z9n7a51QPkRO_3A/videos

ОТГОВОРНА КОМУНИКАЦИЯ

АЛКОХОЛЪТ Е ЛОШ ШОФЬОР

Ние сме компания, в която правенето на бизнес по правилния начин – етично, морално, честно, 
прозрачно и открито – е от първостепенно значение. Съобразяваме дейността си с местните и 
европейски норми, а като част от международната група от компании на Молсън Корс внедряваме 
процеси и процедури, които да отговарят и на изискванията на действащите регулации за етика и 
съответствие и в други страни като САЩ и Великобритания.

Имаме нулева толерантност към 
предоставянето на подкупи и корупция сред 
служителите и партньорите си. Всички наши 
служители и партньори се присъединяват и 
приемат правилата и процедурите ни за 
недопускане на корупция и предоставяне 
на подкупи. Служителите ни периодично 
преминават специални обучения, които им 
позволяват да идентифицират рискови 
ситуации и да не допускат участие в подобни 
практики.

Въвели сме специални процеси, които 
да ни позволят по-добре да познаваме 
партньорите си. Това ни дава възможност 
да влизаме в отношения с проверени лица, 
което е гаранция за съблюдаването на 
действащото законодателство.

Подаръците, които наши служители могат 
да получават в хода на служебните си 
дейности, както и тези, които служителите 
ни могат да предоставят на партньори, са 
строго регулирани от вътрешните правила, 
така че да не се допускат опити за неетично 
повлияване на решения на наши служители 
или на наши партньори.

Всички дарения и спонсорства от името на 
компанията се извършват при спазване на 
специални вътрешни правила за одобряване, 
проследимост и документиране, за да се 
гарантира правилното разходване на 
средствата.

Етичното поведение на работното място 
е част от културата на нашата компания. 
Недопускането на дискриминация на 
работното място, както и каквато и да било 
форма на тормоз, на неетично, агресивно или 
друг вид неприемливо поведение е основна 
наша цел.

Всички наши служители имат 24 часа в 
денонощието/7 дни в седмица достъп до 
специална Помощна линия за подаване на 
сигнали. 

Компанията стриктно следва принципа 
за недопускане на ответни мерки срещу 
лицата, които сигнализират за нередности. 
Помощната линия се управлява от трета 
независима страна, което позволява на 
служителите ни да изберат да запазят 
пълна анонимност. 

Всички получени сигнали се разглеждат от 
специален Екип по етика и съответствие с 
особен приоритет.

Спазване на международните и местни 
правила за лоялна и честна конкуренция е 
сред основните принципи на компанията. 
Всички наши служители и партньорски 
агенции преминават обучения относно 
необходимостта и значението на 
зачитането на правилата на честната и 
лоялна конкуренция. 

Убедени сме, че именно конкуренцията е 
това, което ни позволява да растем, да се 
развиваме и да се стремим да постигнем 
амбицията си да бъдем избор № 1 за нашите 
служители, потребители и клиенти.

ЕТИКА И СЪОТВЕТСТВИЕ

НЕДОПУСКАНЕ НА 
КОРУПЦИЯ

ПОДАРЪЦИ, ДАРЕНИЯ И 
СПОНСОРСТВО

ОТКРИТА И ПРОЗРАЧНА 
РАБОТНА СРЕДА

ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
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https://www.youtube.com/channel/UCES1JYB0Z9n7a51QPkRO_3A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCES1JYB0Z9n7a51QPkRO_3A/videos


„Каменица“ подкрепи кампанията на радио 
„Витоша“ „Повече българчета за България“ чрез 
дарение от 14 000 лв. към фондация в помощ на 
семейства, които желаят да имат деца и/или 
имат репродуктивни проблеми. Дарението беше 
използвано за закупуване на оборудване за болница 
„Св. Георги“ в Пловдив.

Една от най-силните ни кампании е „Каменица за 
Татко“. Тя подкрепя потребителя на Каменица в 
най-вълнуващия момент в живота на един мъж – 
момента, в който става баща. По данни на НСИ 
за 2021 г. новородените са малко над 58 000, а в 
кампанията на Каменица се регистрираха над  
21 000 потребители. Всеки 3-ти нов татко през 2021 
г. получи безплатно стек от 24 бутилки Каменица. 
Над 300 служители се включиха в кампанията 
и доставяха лично бирите на татковците в 
допълнение на редовните служебни отговорности 
за 5 месеца. Това е най-ангажиращата ни кампания 
в последните години. По данни на изследване на 
Ipsos през февруари 2022 г. сред 500 участници в 
кампанията, 93% от респондентите са изразили 
цялостна удовлетвореност от кампанията; 
5% се е увеличила честотата на закупуване на 
Каменица; от участниците в проучването, които 
не са били консуматори на Каменица преди, 55% 
споделят, че са харесали бирата и 71% заявяват, че тяхното мнение за марката се е подобрило, което 
е забележителен резултат.

Произведохме и дарихме на Община Пловдив голяма и красива табела за един от обновените паркове 
в града, намиращ се срещу Пивоварница Каменица. Табелата, както и етикетите на Каменица са 
вдъхновени от емблематични сгради и места от града. Събитието по откриването на обновения парк 
с табелата привлече вниманието както на всички големи пловдивски медии, така и на много жители 
на града.

„Каменица“ посвети изложба в центъра на град Пловдив на историята на марката и връзката ѝ 
с Пловдив през годините. Изложбата отдаде признателност и към служителите на „Каменица“, 
разказвайки историите на част от тях.

Издадохме първата книга за историята на „Каменица“, нейното развитие през годините, ключови 
моменти, мемоари на бивш служител, пътеписи на настоящ служител, бирени рецепти, медали, 
етикети, както и снимки на една малка част от настоящите служители на „Каменица“. Книгата 
се раздаде на всички наши служители, както и клиенти и бизнес партньори, с което искахме да 
засвидетелстваме благодарността си към тях за подкрепата през годините. Вярваме, че книгата 
е уникално четиво, което оставяме за идните поколения. Книгата бе дарена и в момента е част от 
колекцията на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, както и от постоянната експозиция на 
историческия музей в Пловдив. Предстои книгата да бъде дарена и на Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в София.

Каменица подкрепи развитието и бъдещето 
на 4-те големи футболни клуба в Пловдив чрез 
кампания за събиране на капачки. За всяка събрана 
капачка от стъклена бутилка от 500 мл в Пловдив 
„Каменица“ отделяше сума и така бяха натрупани 
10 000 лв., които се дариха на клубовете.

По време на третата вълна от Ковид-19, 5-ма 
служители от екипа на Пивоварница Каменица 
сготвиха 1881 порции ястия, които с подкрепата 
на БЧК бяха дарени и доставени на нуждаещи се 
семейства в Пловдив. Колегите ни работиха на 
доброволни начала в рамките на 2 седмици по 5 часа 
на ден, за да можем да изпълним инициативата си. 

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ДЕЙНОСТИ
В ПОДКРЕПА НА 
ТАТКОВЦИТЕ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И СОЦИАЛЕН ЖИВОТ 

В ПОДКРЕПА
НА ФУТБОЛА

В ПОМОЩ НА 
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
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КОНТАКТИ
„Каменица” АД

Централен офис София: София 1784, ул. “Иван Абаджиев” № 2, Бизнес сграда, офис А, ет. 3

www.kamenitzacompany.bg 
Openline@kamenitza.bg
Pr.bg@molsoncoors.com

Телефон на потребителя: 0700 13 880

Пивоварна Хасково 
Хасково  6300

Северна индустриална зона  

Пивоварница Каменица
Пловдив 4000

бул. „Източен“ № 69


