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 ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ПИВОВАРИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ (СПБ) 

 

 Редовни членове:  
”Болярка - ВТ” АД  
“Загорка” АД  
“Каменица” АД  
“Карлсберг  България” АД  
“Ломско пиво” АД.   
 

 Асоциирани членове:  
 “Малц” АД, “Булмалц” ООД, “Сигротех” ЕООД, “KХС Загора” АД, “Айс 

техник” ООД, “Актуал Индъстрис” ООД, “APV България“ ЕООД, “Берил Ж” 
ЕООД,  “Булхопс” EООД; “Диверсистем” ЕООД, ИК “Жанет 45” АД, СД 
“Икар Беджев и сие”, “Кемко Интернешьнъл” ЕАД, “Вамер” ЕООД, “ 
Новосервиз “ ЕООД, “Тримекс-сервиз” АД, “Растал” – Германия, 
“Микроспектър”,  Институт по криобиология и хранителни технологии 
(ИКХТ), Университет по хранителни технологии (УХТ); инж. Петър Паунков 
- почетен член 



Значителен принос към бюджета - над 
140 милиона лева. 

 
Въпреки кризата, ние продължаваме да 

инвестираме. 
 

Всички членове на СПБ направиха 
допълнителни инвестиции, за да 

изпълнят изискванията на  
Наредба № 3 на МФ от 19.02.2010 г.  



Диалог и сътрудничество със синдикатите 
2010 г. 

Заетост в производството на пиво и малц - 
около 2 800 човека  
 

Работни места в свързани с пивоварната 
индустрия сектори на доставчици (Ernst & 
Young) - 9 600 човека 

 

Разпростиране на Браншовия колективен 
трудов договор  върху всички производители 
на бира и малц в страната 

 

Средна заплата в бранша – 989 лв. 

 

Минимална заплата в бранша – 386 лв. 

 

 

 



Инвестициите за бизнес развитие на 
членовете на СПБ - над 45 млн. лв.   

 за 2010 г. 
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„Болярка ВТ” АД 2010 г. 

Изграждане на 
производствен склад; 
Палетизиращ блок за 
стекове; 
Съоръжения за малцови 
трици;   
Изграждане на вътрешна 
индустриална система за 
събиране и обработване на 
данни. 
 



„Загорка” АД - 2010 г. 

Нов дизайн и нов кен на Хайнекен 
(със специално релефно мастило) – 
0, 33 l и 0,5 l 
Нова бутилка на Хайнекен с нов 
дизайн с релефна извивка – 0, 33 l 
Нова бутилка 0,5 l и нов кен 0,5 l на 
Амстел 
Обновен дизайн на етикетите на 
Загорка за миналогодишната 
рекламна комуникация „Дзън” за 
всички опаковки 
Обновени етикети и специална 
комуникация на турнира на Ариана 
"Аматьори срещат 
професионалисти" върху етикетите 
на всички опаковки (PET 2L, 1L, 0,5 l 
кен, 0,5 l стъклени бутилки) 



18 млн. лв. инвестиции на „Каменица” АД 
за 2010 г. 

Нов логистичен склад и реконструкция на 
административна сграда в Пивоварна Хасково; 
Въвеждане на Maxi PG Pull off капачка 
 Нова машина за опаковане с термосвиваемо 
фолио 
Нов варилен съд в Хасково 
Нова инсталация за водоподготовка в Хасково 
Газификация на пивоварна Хасково 
Нова апаратура за измерване на алкохол и плато 
 
 
 
 



17 млн. лв. инвестиции на Карлсберг 
България АД през 2010 г. 

 Откриване на ново депо Шумен;  
 Ново маячно отделение;  

разширяване складови площи в 
пивоварна Шумен;  

 Цялостно реновиране на 
сградите и складовите помещения 
в Благоевргад;  

 Разширение на логистичната и 
производствена база Благоевргад;  

 Пропагатор за мая Благоевргад; 
 Газифициране на парово-котелна 

централа Благоевргад;  
 Ново мелнично оборудване в 

двата завода за покриване на ATEX 
стандарти;  

 Обновена визия на етикета на 
Tuborg Xmas Brew. 



„Ломско пиво” АД – 2010 г. 
 

Нова марка  GREDBERG; 

 

Етикeтираща машина; 

 

Хладилни витрини;  

 

Модернизация на 
автоматична система за 
контрол;  

 

Нов електромагнитен 
разходомер. 



Работим с много български 
доставчици: 

Амилум ЕАД 
Бомиган къмпани ООД 
Булмалц ООД 
Булхопс ООД 
ГБС - Пловдив АД  
Готмар 
Дружба Стъкларски заводи 
ИСАВ  
ИТД ООД 

 
 

Лито Балкан 
Люнел Транс ООД 
Полипласт групп ЕООД 
Щамаг  
Rezilux 
Ретал  
Сереал 3 ООД 
Терахим 97 АД 
Тримекс Сервиз АД 
 
 

 



Членовете на СПБ имат 
активна политика за 

корпоративна социална 
отговорност. 



Стартира информационно-образователна 
кампания „Родители, вие можете да повлияете. 

Разговаряйте с детето си за алкохола.” 

 
Партньорски проект с общинския 
Превантивно-информационен център (ПИЦ), 
София.  

 
Отпечатване и разпространение на  брошура 
"Вие можете да повлияете. Разговаряйте с 
детето си за алкохола" (в. Дневник/ сп. Нея, 
в. Живот и здраве, Health Media). 

 
Радио клип, разпространяван 45 дена чрез:   

 
 

 

 

 

 

 

 



През 2011 ще разширим подкрепата си за 
тази инициатива.  

Проучване на агенция „Синовейт” за нагласите на родителите, свързани с 
превенция употребата на алкохол от лица под 18 години. 

 

Най-висока информираност за кампанията има в София, Пловдив и 
Варна 

 

Финансова подкрепа дейността на НПО Солидарност  

 

Телефон за превенция и консултации - съвместна инициатива на СПБ 
и НПО Солидарност 

0888 99 18 66  

е-mail, форум, чат – drugsinfo-bg.org 

 

 
 

 



СПБ има отлично работеща система за 
саморегулация на търговските комуникации 

 От представения доклад 
на Пивоварите на Европа 
за прилагането на 7 те 
оперативни стандарта , 
аз виждам, че 
производителите на 
бира обръщат специално 
внимание на 
отговорните търговски 
комуникации. Мога само 
да ги насърча да 
продължават в този дух. 

 
Робърт Мадлин 

Ген. директор Дирекция  
“Здравеопазване” ЕК 

 СПБ специфичен пример за 
прогрес и най-добра практика в 
саморегулацията (заедно с 
организациите на Белгия, Дания, 
Швеция и Австрия) 

Проверка на място и независим 
доклад на КPМG, представен пред  
европейските институции и Форума 
за алкохол и здраве на ЕС 

Копи адвайс - 3 броя 
предварителни консултации и 
преглед на рекламите на членовете 
на СПБ 

Постмониторинг -задължителен и 
постоянен преглед на всички 
реклами на членовете на СПБ -  27 
рекламни комуникации за 2010 г. 

 



 

 
През 2010 г. ние отново ви 

информирахме за качествата на 
българската бира 

 
 

 



Пролетен бирен салон  
 

 

  

 

Есенен бирен салон 



“Пътешествието на 
бирата” 
ТV филм 

 

Фейм картички  Комуникации на  
кампанията 


