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За Белииса

Фирма „лъки 2003“ ооД е създадена през 
2003г., изцяло профилирана в дистрибуция и 
продажби на млечни продукти. 
Ние предлагаме на пазара марки като 
ДаНоН, БожеНци, ЮНиливър и 
други. също така сме единствен вносител 
на млечни продукти на полската фирма 
Млекпол за България. през годините 
дейността на фирмата се разраства и 
към настоящият момент в нея работят над 
80 души. притежаваме складова база 
разположена на 5000 кв.м. изградена 
изцяло със собствени средства, отговаряща 
на всички eвропейски изисквания.
през 2014г. създадохме собствена марка 
млечни продукти Белииса, която да 
задоволява изискванията на българският 
потребител за качество и цена. 
Белииса съчетава иновативното (опковка и 
дизайн) и традиционното (вкус и качество).

about beliisa 

the company “lucky 2003” ltd. was estab-
lished in 2003. the company is specialized in 
sales and distribution of dairy products. “lucky 
2003” ltd. distributes the products of manufac-
turers like Danone, bozhentsi, unilever, 
etc. Furthermore, it is the exclusive importer in 
bulgaria of dairy products produced by the 
polish company mlekpol. over the years the 
company has grown and currently it operates 
with a team of 80 people. the company has a 
warehouse (5000 square meters) built entirely 
with private funds and meeting all european 
requirements. in 2014 the company created a 
new brand of dairy products - beliisa to meet 
the need and requirements of the bulgarian 
consumer. the product range combines inno-
vative packaging and traditional flavour.



кисело Мляко Белииса
yogurt beliisa

•	 кисело Мляко Белииса ДоМашНо 4,5%
•	 yogurt beliisa homemaDe 4,5%
•	 кисело Мляко Белииса 2%
•	 yogurt beliisa 2%
•	 кисело Мляко Белииса 3,6%
•	 yogurt beliisa 3,6%

         
    
УХт краве Мляко Белииса
uht cow milk beliisa

•	 УХт краве Мляко Белииса 1.5%
•	 uht cow milk beliisa 1.5%
•	 УХт краве Мляко Белииса 3.2%
•	 uht cow milk beliisa 3.2%

кашкавал
cheese beliisa

•	 кашкавал Белииса 200гр.
•	 cheese beliisa 200g
•	 кашкавал Белииса 400гр.
•	 cheese beliisa 400g

сиреНе Белииса
white cheese

•	 краве сиреНе Белииса 400гр.
•	 cow white cheese 400g
•	 коЗе сиреНе 400гр.
•	 goat white cheese 400g
•	 овче сиреНе 400гр.
•	 sheep white cheese 400g
•	 краве сиреНе Белииса кУтийка 400гр.
•	 cow white cheese pvc 400g
•	 краве сиреНе Белииса 8 кг
•	 cow white cheese 8kg

сМетаНа Белииса 20% 
cream beliisa 20%

краве Масло Белииса
cow buter beliisa

•	 Масло 125гр.
•	 butter 125g
•	 Масло 250гр.
•	 butter 250g



ДоМашНо кисело Мляко 
Белииса 4,5%
yogurt beliisa homemaDe 4,5%

съДържаНие
content

пастьоризирано краве мляко, 
закваска.
pasteurized cow milk, starter culture.

съдържание в 100ml продукт
content in 100ml product:
Мазнини/Fats 4.5g
Белтъчини/proteins 3.2g
въглехидрати/carbohydrates 3.8g
енергийна стойност/ energy value 
286,6 kJ/68.5 kcal

кисело Мляко Белииса 2%/3.6%
yoghurt beliisa 2%/3.6%

съДържаНие
content

пастьоризирано краве мляко, 
закваска.
pasteurized cow milk, starter culture.

съдържание в 100ml продукт.
content in 100ml product:
Мазнини/Fats 2.0g/3.6g
Белтъчини/proteins 3.2g/3.2g
въглехидрати/carbohydrates3.8g/3.8g
енергийна стойност/energy value 
192.5 kJ/46.0 kcal   252.7 kJ/60.4 kcal

Тегло  

weight

опаковане

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g каса/case 3800205770336 20 48 от +2с до +6с 28 дни/ 28 days

400 g каса/case 3800205770343 20 48 от +2с до +6с 28 дни/ 28 days

Тегло  

weight

опаковане

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g каса/ case 3800205770374 20 48 от +2с до +6с 28 дни/ 28 days



УХт краве Мляко Белииса 1.5%
uht cow milk beliisa  1.5%

съДържаНие
content

пастьоризирано краве мляко.
pasteurized cow milk.

съдържание в 100ml продукт 
content in 100ml product:
Мазнини/Fats 1.5g
Белтъчини/proteins   3.3g
въглехидрати/carbohydrates 4.8g
енергийна стойност/energy value 
193 kJ/46 kcal

УХт краве Мляко Белииса 3.2%
uht cow milk beliisa  3.2%

съДържаНие
content

пастьоризирано краве мляко.
pasteurized cow milk.

съдържание в 100ml продукт 
content in 100ml product:
Мазнини/Fats 3.2g
Белтъчини/proteins 3.2g
въглехидрати/carbohydrates 4.7g
енергийна стойност/energy value
253 kJ/60 kcal

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

bar code

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

1000 ml кашон/cartoon 5900820015282 12 60 до +25с 180 дни/ 180 days

Тегло  

weight

опаковане

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

1000 ml каса/case 5900820015299 12 60 до +25с 180 дни/ 180 days



краве сиреНе Белииса 400гр.
cow white cheese beliisa 400g

съДържаНие
content

краве мляко, мая за сирене, закваска 
за сирене, сол.
cow milk, rennet, starter cultures 
for cheese, salt.

енергийна стойност100гр./energy 
value100 gr. 1105 kJ/264 kcal

краве сиреНе  Белииса 
pvc кУтия 400гр.
cow white cheese beliisa 
pvc box 400g

съДържаНие
content

краве мляко, закваска, калциев дих-
лорид (509), сирищна мая, сол, лимо-
нена киселина (330).
cow milk, yeast, calcium dichloride 
(509), rennet, salt, citric acid (330).

енергийна стойност100гр./energy 
value100 gr. 1105 kJ/264 kcal

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g кашон/carton 3800205770114 16 50 от +2с до +6с 90 дни/90 days

Тегло  

weight

опаковане

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g кашон/carton 3800205770350 8 50 от +1с до +5с 240 дни/240 days



коЗе сиреНе Белииса  400гр.
goat white cheese beliisa 400g

съДържаНие
content

козе мляко, мая за сирене, закваска 
за сирене, сол.
goat milk, rennet, starter cultures 
for cheese, salt.

енергийна стойност100гр./energy 
value100 gr. 1105 kJ/264 kcal

овче сиреНе Белииса  400гр.
sheep white cheese beliisa 400g

съДържаНие
content

овче мляко, мая за сирене, закваска 
за сирене, сол.
sheep milk, rennet, starter cultures 
for cheese, salt.

енергийна стойност100гр./energy 
value100 gr. 1105 kJ/264 kcal

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой Транспор-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g кашон /carton 3800220580804 16 50 от +2с до +6с 90 дни/90 days

Тегло  

weight

опаковане

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ ps 

per pacing

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

400 g кашон/carton 3800220580798 16 50 от +2с до +6с 90 дни/90 days



кашкавал Белииса
cheese beliisa

съДържаНие
content

краве мляко, закваска, мая, калциев 
двухлорид, сол. сухо вещество – не 
по-малко от 56%.
cow milk, yeast, calcium chloride, salt. 
Dry substance - not less than 56%.

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

200 g кашон/carton 3800205770367 20 50 от +1с до +5с 180 дни/180 days

400 g кашон/carton 3800205770350 16 50 от +1с до +5с 180дни/180 days

краве сиреНе  Белииса pvc 
кУтия 8кг
cow white cheese beliisa 
pvc box 8kg

съДържаНие
content

краве мляко, закваска, калциев дих-
лорид (509), сирищна мая, сол, лимо-
нена киселина (330).
cow milk, yeast, calcium dichloride 
(509), rennet, salt, citric acid (330).

енергийна стойност100гр./energy 
value100 gr. 1105 kJ/264 kcal

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

8 kg pVc - 1 60 от +1с до +5с 240 дни/240 days



сМетаНа Белииса 20% 
cream beliisa 20%

съДържаНие
content

краве мляко, сметана от краве мляко, 
закваска от стартерни култури.
cow milk, cream cow milk,
starter cultures.

съдържание в 100ml продукт/content 
in 100ml product:
Мазнини/Fats 20g
Белтъчини/proteins   2.6g
въглехидрати/carbohydrates 3.0g
енергийна стойност/energy value 
840 kJ/204 kcal

Тегло  

weight

опаковка 

package

баркод 

barcode

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ 

shelf life

370 g каса/ case 3800220580774 20 48 от +2с до +6с 90 дни/90 days

Тегло  

weight

опаковане 

packing

баркод 

bar code

бр. в Транс. 
опаковка/ 
units in tr. 

package

брой ТранспорТ-
ни опаковки на 
пале/ packaging 

per pallet

ТемпераТура 
на съхране-

ние /storage

срок на годносТ  

shelf life

250 g кашон/ carton 3800220580828 20 50 от +0с до +6с 90 дни/90 days

125g кашон/ carton 3800220580811 40 50 от +0с до +6с 90 дни/90 days

краве Масло Белииса
cow butter beliisa

съДържаНие
content

Млечни мазнини мин. 80%.
milk fat min. 80%.



Бележки a notes





soFia 1324 
warehouse village mramor,
str. mramoren riD1
FarmyarD
tel.: +359 2 936 05 45 
Fax: +359 2 936 05 31
luki2003ood@abv.bg

соФия 1324 
склаДова БаЗа с. МраМор,

Ул. МраМореН риД1 
стопаНски Двор 

тел.: +359 2 936 05 45 
Факс: +359 2 936 05 31

luki2003ood@abv.bg


