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„Болярка ВТ“ АД е сред водещите пивоварни в България. 
С непрекъснато развитие на използваните техники и технологии за 
производство на пиво и разработване на нови, пивоварната успява да 
запази пазарните си позиции през годините.

1949 г.: Извършва се първото разширение и частична реконструкция на 
фабриката – към варилната инсталация се монтират два допълнителни 
съда, разширява се ферментационното отделение и се монтират пет нови 
ферментационни съда, монтират се допълнителен парен котел и две хла-
дилни машини.

1990 г.: След политическите промени в началото на 90-те години се съз-
дава фирма с държавно имущество „Великотърновско пиво" – гр. Велико 
Търново, като правоприемник на активите и пасивите на Пивоварен 
завод „Великотърновско пиво". През 1992 г. фирмата се преобразува във 
„Великотърновско пиво" ЕООД, а през 1996 г. – във „Великотърновско 
пиво" ЕАД.

След 1970 г. модернизацията на пивоварната продължава. 
Изграждат се ново бутилково отделение с три бутилиращи линии, ново 
отделение за пълнене на бира в метални бурета, разширяват се хладилното 
и паровото стопанство, модернизира се ферментационното отделение, из-
граждат се нови химична и микробиологична лаборатории.

1962–1969 г.: Извършва се основното преустройство и модернизация 
на фабриката. Това води до увеличаване производството на бира и 
малц. 

1892 г.: „Болярка ВТ“ АД е продължител на пивоварните традиции и на 
Събирателно дружество „Братя Хаджиславчеви и сие" (1892-1906). 
Историята започва през 1891 г., когато синовете на Хаджи Славчо 
Паскалев – Михаил, Никола и Константин Хаджиславчeви, в съдружие с 
Иван Халачев закупуват място и започват строежа на пивоварна фабрика 
във Велико Търново. Построени са основните сгради – за варенето на 
бира и приготвянето на малц, за охлаждане на бирата, и ледница, като 
фабриката е оборудвана с чешки и германски машини. Така историята на 
великотърновската пивоварна започва в далечната 1892 г.
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Всички материали, вложени в продуктите на пивоварната, са внимател-
но селектирани, включително и малцът, който е основната съставка за 
производство на бира. Получава се, като ечемичените зърна за кратко 
престоят във вода, покълнат и след това се запекат. От вида малц зависят 
цветът и вкусът на бирата, като той определя и хранителните вещества в 
пенливата напитка. „Болярка ВТ“ АД продължава  пивоварните тради-
ции в старопрестолния град, като за собственото производството на 
малц използва изпитани и утвърдени сортове пивоварен ечемик, полу-
чени от свои насаждения.  Така се гарантира високото качество на про-
изведеното пиво. 

1997 г.: Започват процедурите по раздържавяване. „Мелинвест Хол-
динг“ АД става мажоритарен собственик на капитала на „Великотърнов-
ско пиво“. Ръководството на пивоварната приема амбициозна инвести-
ционна програма, с която се цели пълно обновление на технологичното 
оборудване, въвеждане на високоефективни съвременни технологии,     
съобразени с най-новите тенденции в световната наука и практика. В 
следствие на тези процеси е и промяната на основния бранд на произвеж-
даното пиво от „Великотърновско пиво“ на „Болярка“.

2004 г.: В експлоатация е въведена нова система за филтрация и варене 
на пивната мъст чрез съдовете Pegasus и Merlin. Изградена е нова сграда 
за варилната инсталация и за пивоварния музей „Домът на бирата", 
където гостите на пивоварната имат възможност да разгледат етапите на 
технологичния процес.

Днес „Болярка ВТ“ АД следва традиция в пивопроизводството, дати-
раща от 1892 година, и е сред водещите пивоварни в България. В хода 
на своето развитие тя е доказала, че залага на иновациите в производ-
ствените мощности, на качеството и разнообразието на своите проду-
кти. С непрекъснато развитие на използваните техники и технологии 
за производство на пиво и разработване на нови, пивоварната успява 
да запази пазарните си позиции през годините до днес.  

2014 г.: Изградено е изцяло ново хале за бутилираща линия с площ 
2400 м2, както и нова линия за бутилиране на бира в РЕТ опаковки с 
капацитет 12 000 бут/ч. Линията е оборудвана с нови машини от 
водещи производители и има възможност за пълнене на РЕТ бутилки 
с обем 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 2.5 л и 3.0 л.

В старопрестолния град Велико Търново пивоварна „Болярка ВТ“ 
разчупва традициите, като отваря първата в България туристическа 
атракция „Дом на бирата“. Посещавайки обекта, всеки може да 
надникне в модерната кухня на „Болярка ВТ“. Съпроводени от 
технолози, гостите могат да се запознаят с процеса на производство на 
пиво, както  с възможността да дегустират продуктите на пивоварната.



ĿïĖğߞļ

Пивоварна „Бритос“ е изградена през 2012 г. и е разположена на 13 дка площ в гр. Велико Търново. Фабриката е оборудвана с най-новите и модерни пивоварни машини към момента, а производството е напълно автоматизирано. 
Пивото на пивоварната притежава чист хмелов аромат, малцов вкус с хармонична горчивина и добре изразена трайна пяна. Бира „Бритос“ се произвежда от ечемичен малц, хмел и хмелови продукти, пивоварни дрожди, питейна 
вода и пивоварен ечемик.
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1918–1925 г.: Братя Златеви, предприемчиви жители на 
Стара Загора, реставрират пивоварната. 
Фабрика „Тракия” отваря врати модернизирана и снабдена 
с нови машини и инсталации.

1949 г.: Aндрей Брашованов – първият български пивовар, 
дава идеята за възстановяване на пивоварна „Тракия“. 
Aндрей Брашованов завършва пивоварно училище, работи 
и специализира в Германия. В периода 1924–1949 профе-
сионалната му кариера преминава през различни длъжнос-
ти и дружества в България.

Д-р Константин Кожухаров от любов към чешкото пиво 
влага усилия и средства в създаването на първата 
старозагорска пивоварна.

Бирена бутилка на пивоварна „Тракия“
Пиво „Tракия“ е в стъклени бутилки от 500 мл, 
с порцеланови запушалки. То се разпространява в Южна 
България и пиринския край.
От началото на 1921 г. навсякъде в Стара Загора могат да се 
намерят и от двата вида бира – светло и салватор.

1902 г.: Отваря врати бирарията, както тогава всички 
старозагорци наричат пивоварната фабрика, 
„БЪДАЩНОСТ“ на д-р Кожухаров.  

1949–1958 г.: След Втората световна война, „Загорка” 
влиза в експлоатация на 6 април 1958 г. През същата година 
е произведено първото пиво под марката „Загорка”. 
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1998 г.: „Загорка” става първата компания от сектора и 
първата пивоварна в Централна и Източна Европа, 
регистрирана по международния стандарт за качество 
ISO 9002.

2013 г.:  Открита е първата зелена индустриална сграда в 
България - „Зеления склад на Загорка“ за готова продукция.
Сградата е проектирана и сертифицирана по световно признатия 
метод за оценяване на екологичните показатели на сгради – 
Breeam, с ниво Excellent. Tова е и първата сграда от такъв тип 
сред всички пивоварни на „Хайнекен“ в цял свят. Съоръжението 
е оборудвано с най-модерни системи за управление на енергия, 
вентилация и др. при минимална консумация.

1994 г.: „Загорка“ се присъединява към международната 
компания „Хайнекен”. От този момент досега, „Загорка” е 
инвестирала над 125 млн. евро в модернизация и увеличаване 
на производството, като по този начин се превръща в една от 
най-модерните пивоварни в България.
Изпълнителните директори на Загорка в периода 1994–2014: 
Димитър Алексиев, Ян Дерк ван Карнебеек, Рууд ван Ден 
Ейнден, Николай Младенов

2009 г.: На територията на 
работещата пивоварна отваря врати 
първият музей на бирата „Светът на 
Загорка“, който има лицензирана 
експозиция от Министерство на 
културата. 

1958–1989 г.: Фабриката е периодично обновявана. 
Произведеното количество се увеличава 4 пъти и достига до 
450 хил. хектолитра годишно. „Загорка“ разполага с детска 
градина, стопанство, работилница, столова за хранене и 
волейболно игрище.

2016 г.: „Загорка“ е една от най-модерните пивоварни на „Хайне-
кен” в Eвропа. 
“ Бирата е нашата страст и този плам намира израз във всичко, 
което правим в пивоварството и в изграждането на марките ни. 
Cподеляме с вас майсторството си, което се корени в пивовар-
ните традиции, надградени със знанията, които имаме като 
член на семейството на „Хайнекен”.  Заедно продължаваме да 
градим нашата История с Бъдеще...” 
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„Каменица“ АД е една от водещите пивоварни компании в България. 
Компанията съчетава 3 световноизвестни пивоварни традиции – бел-
гийската, немската и чешката, и предлага на своите потребители и кли-
енти богато портфолио, включващо местните марки Kamenitza, Astika, 
„Бургаско“ и „Славена“, както и водещите международни марки 
Staropramen, Stella Artois и Beck’s, които произвежда по лиценз. Безцен-
на част от портфолиото ѝ са вносните марки – белгийските Leffe Blonde, 
Leffe Brune, Hoegaarden, най-известната мексиканска бира в света – 
Corona Extra, американската крафт бира Blue Moon, както и оригинал-
ният продукт – Carling Cider.

1881 г.: През 1876 година двамата швейцарци Рудолф Фрик и Фридрих 
Сулцер започват съвместна работа в пивопроизводството с предприе-
мача Кристиан Бомонти. Дневният обем, произвеждан по онова време, 
възлизал на 1 хектолитър. Фрик, Сулцер и Бомонти избират да постро-
ят най-модерната сграда в Пловдив, на мястото на по това време вече 
изчезналото „осмо“ тепе. Местността представлявала зелено тревисто 
мочурище с постоянно бликаща леденостудена вода и носела името 
„Каменица тепе“. Така през 1881 г. пивоварна „Каменица“ е пусната в 
експлоатация и са произведени първите хектолитри пиво.

1885 г.: Следващите 25 години са много успешни за „Каменица“. 
Преди Съединението на България румелийското правителство отпус-
ка на пивоварната заем за насърчаване на дейността ѝ, а производ-
ството се увеличава до рекордните за онова време стойности от 60 
000 литра или 600 хектолитра годишно. През 1892 г. пивоварница 
„Каменица“ започва да произвежда първата тъмна бира на България. 
В същата година пивоварната печели почетен диплом от Първото бъл-
гарско земеделческо промишлено изложение.

1893 г.: Второто отличие на пивоварницата не закъснява и 
година по-късно през 1893 г. „Каменица“ е наградена със златен 
медал в Брюксел. Медалът изобразявал лика на белгийския крал 
Леополд Втори и се смятал за символ на високо международно 
признание. Същата година пивоварната е удостоена с отличие от 
Колумбовото изложение в Чикаго.

1940 г.: През 1940 г. фабриката преминава през реконструкция и 
увеличава производствените си мощности, които през 1947 
година достигат 50 000 хектолитра годишно.

1907 г.: През 1907 г. управлението на пивоварната се поема от на-
следниците на Сулцер. Фабриката спира производство за периода 
1913–1918. След края на Първата световна война „Каменица“ се 
разраства отново и печели пазарен дял от около 30%.

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО
ĿöĚ߱ěĖĢļ�ِò



1959 г.: Започват най-мащабните реконструкция и разширение на завода, 
в резултат на които пивоварната достига производствен капацитет от    
180 000 хектолитра годишно. Само пет години по-късно предприятието 
преминава към новата държавна структура „Българско пиво“.  Предпри-
емат се поредни действия за увеличаване на производството и само след 
две години то вече е 200 000 хектолитра годишно.

2004 г.:  На пазара излиза първата българска бира без съдържание на ал-
кохол – Kamenitza Безалкохолна. През 2008 г. стартира и Национална ко-
муникационна кампания „Алкохолът е лош шофьор”, която се фокусира 
върху един от най-важните общественозначими социални проблеми, 
свързани с пътната безопасност – отговорната консумация на алкохол 
сред водачите и отговорното поведение на пътя. Кампанията е и логично 
продължение на подписаната от „Каменица“ АД през 2007 г. Европейска 
харта за пътна безопасност. 

1967 г.: През 1967 г. в град Хасково е създадена фабрика за бутили-
ране на пиво като поделение на пивоварна „Каменица“, гр. Пло-
вдив. А девет години по-късно, през 1976 г. хасковската фабрика 
произвежда първата бира.

2015 г.: Пивоварната в град Хасково е напълно модернизирана с разши-
рени производствени мощности. Сред новите придобивки са логистич-
ната база с обща площ 20 000 кв.м. и първият за българската пивоварна 
индустрия анаеробен реактор към съществуващата пречиствателна 
страница. Той осигурява пречистването на отпадните води на пивова-
рната и е част от дългосрочната стратегия на компанията за нулево за-
мърсяване, причинено от производствения процес.

1980 г.: През 70-те и 80-те години на миналия век „Каменица“ АД 
поддържа отлични нива на качество, чистота и екологичност. 
Пловдивската пивоварна става първата в България, която внедря-
ва иновативен полунепрекъснат метод за ферментация на бирата.

2016 г.: „Каменица“ празнува своя 135-годишен юбилей. 
Вече повече от век „Каменица“ съхранява своите традиции и 
качество в пивоварството. 
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26.10.1882 г.: В Шумен е основано „Българско 
Пивоварно Дружество - Шумен“ от предприемчиви 
шуменци и чешкия майстор-пивовар Франц Милде. 
Учредителния протокол със същата дата съдружниците 
наричат „Съгласително писмо“. 

Пивоварната фабрика в Шумен в първите десетилетия 
на XX век.

1939 г.: „Българско Пивоварно Дружество – Шумен“ 
предлага „Шуменско“ в стъклена кафява бутилка със 
специфична за времето си керамична ръчна запушалка.

1883-1941 г.: Kартина на пласмента на шуменската 
фабрика от основаването й, в началото на новия век и 
през смутните исторически  времена на Балкански и 
Световни войни.

60-годишнина на „Българско Пивоварно Дружество 
Шумен-Русе“ – придворен доставчик.

1940 г.: „Шуменско“ създава първата българска реклама, 
която се излъчва в кината през 40те години на  XX  век.
Нейните крилати стихове гласят:
 „Знайте шуменската бира,
в целий град се тя намира.
Някой халба щом изпие,
непрестанно веч я пие.“
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2008 г.: „Шуменско“ става марка номер 1 на българския 
бирен пазар. Опаковката е иновативна, благодарение на 
релефната бутилка и лесно-отваряемата капачка с халка.

Днес заводът на „Карлсберг България“ в Шумен е един от 
най-модерните съвременни пивоварни у нас. 
За последните 14 години компанията инвестира над
200 млн.лв. в двата си завода – в Шумен и в Благоевград.

2005 г.: „Пиринско светло пиво“ е с нова опаковка, 
скоро след придобиването му от „Карлсберг България“. 

2016 г.: С близо 50-годишна история, „Пиринско“ е една от 
най-предпочитаните бири в България днес.

2016 г.: Най-новият продукт на „Пиринско“ – „Пиринско 
Младо Пиво“ е изключително свеж, непастьоризиран, с 
ниско алкохолно съдържание и 3 вида хмел.   

1960 -1980 г.: Първата „бомбичка“ на „Шуменско специално“ 
се качва на борда на БГА „Балкан“ и е официалната бира на 
„Балкантурист“. Днес, 50 години по-късно тя е отново на 
пазара, с автентичните си характеристики от  60-те. 

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО
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 „Ломско пиво“ АД е наследник на основаната от чешките братя Милотин и Хозман в далечната 1894 г. пивоварна в крайдунавския град Лом. Към настоящия момент пивоварният завод е смесено акцио-
нерно дружество, учредено през 1997 г. с търговска марка „Алмус – 1894”. Дружеството произвежда асортимент от 11 продукта под марките „Almus“, „Шопско пиво“, „Мизия“, „Гредберг“, „Дунавско“, 
„Робер“. Продуктите на пивоварната неколкократно са отличавани с медали на Международното изложение „MONDE SELECTION” – Брюксел, Белгия. През 2007 г. „Ломско пиво” АД внедрява НАССР 
система за безопасност на храните. От 2011 г „Ломско пиво” АД притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008. „Ломско пиво” АД членува в Съюза на пивоварите в 
България и е акционер в „Екобулпак” АД.

�Ŀ÷Ěߞė�ĞĖĐļ�ِò
ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО



„Ломско пиво” АД произвежда пивото по класическа технология. Компанията продължава да инвестира в технически и технологични подобрения, като поддържа високото качество на продуктите си. 
С увеличената производителност пивоварната може да задоволи потребностите на Северозападния регион. Фокусът на всички направени инвестиции е в посока получаване на качествено пиво по класи-
ческа технология. Бирата е единственият натурален продукт, който се произвежда от ечемичен малц, в който в самото зърно се натрупват по естествен начин необходимите ензими за хидролиз на високо-
молекулни вещества. Това доказва, че производството на пиво е сложно биотехнологично производство, което осигурява натуралност на продукта. „Ломско пиво” АД инвестира и в екипа си, като дава въз-
можност за преквалификация на млади хора, които отговарят на съвременните изисквания за реализация и са мотивирани да докажат себе си в една развиваща се компания.

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО
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ĿïआĘࣾĞߞļ�
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„Булхопс“ е група от фирми, специализирани в производство, преработка и дистрибуция на хмел и хмелови продукти. Хмеловите полета се намират в околностите на гр. Велинград, разположени в екологично чист регион.
Хмел: Специфичната горчивина на бирата се получава от малките шишарки на хмела. Именно той придава характерните вкус и аромат на напитката. Неговото използване в бирата става на по-късен етап от развитието на пивоварството, но днес съвременното схващане за най-специалната съставка на 
пивото се свързва именно с хмела. Той дава приятната специфична горчивина и уникалния аромат на пивото, спомага за естествената стабилизация на бирата и за формирането на пяната.

Малц
Производството на бира е невъзможно без нейната основна суровина – малца. Малцът представлява покълнала при контролирани условия и 
впоследствие изсушена зърнена суровина – ечемик, пшеница и др. В древността зърнената суровина е била оставяна да се намокри от дъжда. Тя 
е пониквала и след това са я изсушавали на слънце. Днес, разбира се, малцовата индустрия е високотехнологична, а световното производство е 
съсредоточено главно върху ечемичния малц. Благодарение на специфичните си свойства и в комбинация с останалите пивоварни суровини 
малцът създава възможност за получаването на най-различни по своя характер бири. Малцовете се различават пo предназначението си и по 
технологията си на производство. Съществуват светъл или пилзенски тип малц, карамел малц, кафе малц и много други.

Aприл 2013 г.: Посещение на г-н Мишел Суфле – 
Председател на Надзорния съвет на компания „Суфле“, 
придружен от г-н Кристоф Пасланд – Генерален 
директор на подразделение „Малцераи“, 
г-н Константин Никитин – Директор „Експлоатация“ за 
Централна Европа, г-н Дьони Пьоти – Директор 
„Снабдяване“ и г-н Пол Уаким – Производствен 
директор.

Посещение на френския посланик Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо 
Кабан и г-жа Лапер дьо Кабан, г-н Жан-Мари Дьоманж – Началник 
регионална икономическа служба към Посолството на Франция в 
България, г-н Атанас Добрев – Парламентарен секретар на 
Министерство на земеделието и храните, г-н Стефан Робер – 
съветник на Министъра на земеделието, г-н Илиян Йончев – 
Областен управител на Плевенска област, арх. Трифон Иванов – 
Зам.-кмет на община Плевен, в присъствието на г-н Кристоф 
Пасланд – Генерален директор на подразделение „Малцераи“, и   
г-н Константин Никитин – Директор „Експлоатация“ за 
Централна Европа на компанията „Суфле“.

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО



БЪЛГАРСКА ПИВОВАРНА НАУКА
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Секция „Технология на пивото и напитките“ 
на ИКХТ е единственият специализиран 
център в България в областта на технология-
та, физико-химията, микробиологията и без-
опасността на хмела, пивоварния ечемик, 
малца, пивните дрожди и пивото и:
• Осъществява научно-изследователска, на-
учно-приложна дейност и обслужване в об-
ластта на производството на пивоварен 
ечемик, хмел, малц и пиво;

• Изследва стопанските и технологични ка-
чества на нови европейски и български 
сортове пивоварен ечемик;

• Разработва и внедрява технологии за про-
изводство на нови асортименти пиво;

• Провежда научни и научно-приложни из-
следвания за разработване на нови функ-
ционални напитки и храни;

• Разработва и внедрява нови технологични 
и технически решения в пивоварната про-
мишленост – ресторантски, малки и 
средни пивоварни;

• Издава анализни свидетелства и сертифи-
кати за внос и износ на пивоварни сурови-
ни и материали;

• Разработва и съгласува стандарти, техниче-
ски спецификации и други нормативни до-
кументи;

• Организира курсове и семинари за квали-
фикация и обучение на кадри в пивоварна-
та и хранителната промишленост;

• Разработва ръководства за добра производ-
ствена практика, добра хигиенна практика 
и НАССР;

• Поддържа колекция от щамове пивни 
дрожди;

• Хабилитираните научни работници в сек-
цията  участват в многобройни научни 
прояви – симпозиуми, конференции и кон-
греси. От 2006 до 2015 година те са написа-
ли 130 научни публикации и доклади, 
които имат значим принос върху развитие-
то на пивоварната технология и категория 
и популяризирането на качествата на 
пивото. 

Началото на научно-изследователската дейност в областта на пивоварните суровини и пивопроизводство се поставя през 1956 година с основаването 
на Научно-изследователския институт по винарска и пивоварна промишленост. През 1971 г. към новосъздаденото ДСО „Българско пиво и 
безалкохолни напитки“ се  открива Център за научно-изследователска, развойна и проектантска дейност, преобразуван по-късно в База за развитие 
и внедряване по пивоварна промишленост с опитна станция по хмела. През 1986 г. те са трансформирани в Институт по пивоварна промишленост и 
хмелопроизводство (ИППХП). Неговите 25 научни работници разработват и внедряват редица патенти и технологии за производство на пива, 
включително за експорт с 12-месечна трайност. През 2001 година ИППХП е включен в Института по криобиология и хранителни технологии 
(ИКХТ) като секция „Пивопроизводство“, която от 2009 г. е преименувана в „Технология на пивото и напитките“.
ИППХП е съосновател и активен член на Съюза на пивоварите в България. От 1993 г. представители на Института участвуват в работата на 
Европейската пивоварна конвенция (ЕВС).
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Университетът по хранителни технологии в Пловдив е единственото по рода си у нас висше учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани кадри в областта на хранителната индустрия. 
УХТ е утвърден като университетски център, който успешно съчетава традицията с иновациите в обучението и научните изследвания и в своята модерна база осигурява на студентите си 
професионални практики и връзка с компаниите от хранителната индустрия. 
УХТ се състои от три факултета – Технологичен, Технически, Стопански, и Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт. Обучението се извършва в трите квалификационни 
степени – бакалавър, магистър и доктор.

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ПИВО


