
Sw
ee

ts
 &

 S
na

ck
s

Великови ООД

продуктов каталог

Velikovi Ltd.
product catalogue



Великови ООД е основана през 1991 год. в гр. Две могили. Фирмата започва своята дей-
ност с дребно производство на вафли и обслужване на училищния бюфет в градчето. 

За периода 2003 – 2014 година са построени и въведени в експлоатация нови производствени помещения, оборудвани с автомати-
зирани поточни линии за обикновени и тунквани вафли, солети и  бисквити.

Със стремежа си  за постигане на  висококачествени продукти по отношение за здравето на потребителя, Великови ООД разчита 
на производство от типа „естествен затворен цикъл”.

Гаранция за естествения произход на продуктите ни е собственото зърнопроизводство и модерният мелничен комплекс с оборуд-
ване на  „Genç Değirmen“ (Турция) въведен в експлоатация през 2005 г. 

Непрекъснатата модернизация на производствените мощности, поддържането   на много добро експлоатационно ниво на оборуд-
ването  е гаранция за правилното водене на технологичните процеси и постигане на високо качество на произвежданите изделия.

От средата на март 2007г. нашата компания е сертифицирана от Germanischer Lloyd Bulgaria и вече повече от 7 години  произ-
водството се контролира от клаузите на внедрените и разработени международни системи за управление на качеството ISO 
9001:2008, НАССР

Великови ООД притежава собствени търговски марки. Вафлите  КАРАМЕЛ, КАМЕН, ГАБИ, Солети ВЕЛИКОВИ са утвърдени  имена 
на българския пазар.

Великови ООД има добре развита търговска структура, покриваща цяла България. От 2010 г . има и складова база в гр. София.   

Успешното развитие на компанията не би било възможно без активното и всеотдайно съдействие на нейния персонал. Във  Ве-
ликови ООД  работят предимно млади хора, притежаващи нужните  квалификация  и  умения. 

Фирмената политика на ВЕЛИКОВИ ООД е акцентиране върху квалификацията на своите кадри, инвестирането в нови технологии 
и техника,   контрол  и  непрестанно  подобрение на качеството на продукцията.
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Основна цел на Великови ООД е да осигури на своите 
потребители продукт с най–високо качество. 

We put all our efforts to give our clients the highest 
possible product quality.

Хармония от вкусове и аромати

Savours and Flavours Harmony
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Тунквана вафла КАРАМЕЛ 50 гр.
Нетно количество 50 гр.

Брой в кашон 50

Брой на палет 200

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, 
слънчогледово олио, слънчогледов тахан,  
суроватка  на прах,  нискомаслено  какао 
на прах,  соево брашно, емулгатор ( соев 
лецитин, полиглицерол поририценолеат), 
набухватели ( натриев бикарбонат, амониев 
бикарбонат ), готварска сол, пшенично 
нишесте, ароматизант – ванилин, карамел
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One is Never Enough!
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Pleasure
for All Senses
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Тунквана вафла КАМЕН с халва 40 гр.
Нетно количество 40 гр.

Брой в кашон 50

Брой на палет 200

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар, растително масло ( палмово),  
слънчогледов тахан, растителна хидрогенирана мазнина 
(палмова),  суроватка на прах, какао на прах, соево брашно, 
набухватели (сода бикарбонат, амониев бикарбонат), сол, 
емулгатори ( соев  лецитин, полиглицерол полириценолеат), 
ароматизант  ( ванилия)    
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Sense of Space
and Satisfaction
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Тунквана вафла АНЖЕЛА с вкус на КАРАМЕЛ
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 30

Брой на палет 200

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово 
олио, слънчогледов тахан,  суроватка  на прах,  нискомаслено  
какао на прах,  соево брашно, емулгатор ( соев лецитин, 
полиглицерол поририценолеат), набухватели ( натриев 
бикарбонат, амониев бикарбонат ), готварска сол, пшенично 
нишесте, ароматизант – ванилин, карамел
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Natural Pleasure
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Тунквана вафла АНЖЕЛА с крем ЛЕШНИК
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 30

Брой на палет 200

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово 
олио, слънчогледов тахан,  суроватка  на прах,   какао на 
прах,  соево брашно, емулгатор ( соев лецитин, полиглицерол 
поририценолеат), набухватели        ( натриев бикарбонат, 
амониев бикарбонат ), готварска сол, пшенично нишесте, 
ароматизант – ванилин, лешник
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Energy - All Day Long
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Обикновена вафла ГАБИ с течен шоколад, кутия 630 гр.
Нетно количество 630 гр.

Брой в кашон 21 бр. в 1 кутия, 12 кутии в 1 кашон

Брой кашони на палет 55

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан,  суроватка  на прах,   какао на прах,  соево брашно, емулгатор ( 
соев лецитин), набухватели ( натриев бикарбонат, амониев бикарбонат ), 
готварска сол, пшенично нишесте, ароматизанти ванилин, лешник - шоколад

12 13

Sweets & SnacksVelikovi Ltd. - Bulgaria



Just be Happy! Ва
ф
ли

 |
 W

af
fe
rs

Обикновена вафла АНЖЕЛА с вкус на кафе
Нетно количество 100 гр.

Брой в кашон 4 бр. в 1 пакет, 15 пакета в 1 кашон

Брой кашони на палет 200

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан,  суроватка  на прах,  нискомаслено  какао на прах,  соево брашно, 
емулгатор ( соев лецитин), набухватели  ( натриев бикарбонат, амониев 
бикарбонат ), готварска сол, пшенично нишесте, ароматизант – кафе, 
ванилин
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Simple Hapiness!
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Обикновени вафли КАМЕН с вкус на ЛИМОН
Нетно количество 220 гр.

Брой в кашон 9 бр. в 1 пакет, 12 пакета в 1 кашон

Брой кашони на палет 100

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан,  суроватка  на прах, нискомаслено какао на прах,  соево брашно, 
емулгатор (соев лецитин), набухватели (натриев бикарбонат, амониев 
бикарбонат), готварска сол, пшенично нишесте, ароматизант – лимон, 
лимоново масло
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Simple Hapiness!
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Обикновени вафли КАМЕН с вкус на ПОРТОКАЛ
Нетно количество 220 гр.

Брой в кашон 9 бр. в 1 пакет, 12 пакета в 1 кашон

Брой кашони на палет 100

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан,  суроватка  на прах, нискомаслено какао на прах,  соево брашно, 
емулгатор ( соев лецитин), набухватели       ( натриев бикарбонат, амониев 
бикарбонат ), готварска сол, пшенично нишесте, ароматизант – портокал, 
портокалово масло
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Simple Hapiness!
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Вафли КАМЕН с ХАЛВА
Нетно количество 220 гр.

Брой в кашон 9 бр. в 1 пакет, 12 пакета в 1 кашон

Брой кашони на палет 100

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан,   соево брашно, емулгатор ( соев лецитин), набухватели ( натриев 
бикарбонат, амониев бикарбонат ), готварска сол, пшенично нишесте
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Вафли КАМЕН с вкус на ТЕЧЕН ШОКОЛАД
Нетно количество 220 гр.

Брой в кашон 9 бр. в 1 пакет, 12 пакета в 1 кашон

Брой кашони на палет 100

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Захар, пшенично брашно, палмова мазнина, слънчогледово олио, слънчогледов 
тахан, суроватка  на прах,   какао на прах,  соево брашно, емулгатор ( 
соев  лецитин), набухватели ( натриев бикарбонат, амониев бикарбонат ), 
готварска сол, пшенично нишесте, ароматизант  - ванилия, лешник, лешник - 
шоколад
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As Good As You’d Expect!
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Маслени бисквити АНЖЕЛА
Нетно количество 160 гр.

Брой в кашон 12

Брой кашони на палет 80

Трайност: 6 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, растително  масло ( палмово), захар, яйца, набухватели ( 
сода бикарбонат, амониев бикарбонат), ароматизант – ванилин, масло
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Appreciated Present!
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Тунквани бисквити АНЖЕЛА
Нетно количество 180 гр.

Брой в кашон 12

Брой кашони на палет 100

Трайност: 9 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно,   растително  масло ( палмово), захар, яйца,  набухватели: 
сода бикарбонат, амониев бикарбонат, ароматизанти – ванилия, масло. 
Какаов кувертюр ( захар, растително хидрогенирано масло ( палмово), 
растително масло ( слънчогледово олио), какао на прах, суроватка на 
прах, емулгатори( соев лецитин, моно- и диглицериди на мастни киселини),  
ароматизанти – ванилин, шоколад
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Office Pleasure
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Тунквани бисквити КАМЕН
Нетно количество 220 гр.

Брой в кашон 12

Брой кашони на палет 55

Трайност: 9 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растително  масло ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, 
набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат, натриев 
пирофосфат), сол, ароматизант – ванилия, емулгатор (  естери на винената 
киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини). Какаов кувертюр ( 
захар, растително хидрогенирано масло ( палмово), растително масло ( 
слънчогледово олио), какао на прах, суроватка на прах, емулгатори( соев 
лецитин, моно- и диглицериди на мастни киселини),  ароматизанти – ванилин, 
шоколад
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Natural Flavors!
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Канелени бисквити АНЖЕЛА
Нетно количество 165 гр.

Брой в кашон 12

Брой кашони на палет 100

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно,   растително  масло ( слънчогледово), захар, сироп на 
инвертна захар ( питейна вода, захар, регулатор на киселинността – 
лимонена киселина), концентриран ябълков сок, канела – 1 %, соево брашно, 
набухватели (амониев бикарбонат,  натриев  бикарбонат,  натриев 
пирофосфат), сол, емулгатор ( соев лецитин), ароматизант ( ванилия, масло). 
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Бисквити ВАНИЛИЯ
Нетно количество 430 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растителни масла ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, 
набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат, натриев 
пирофосфат), сол, ароматизант – ванилия, емулгатор (  естери на винената 
киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини) 
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Бисквити МЛЯКО
Нетно количество 430 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растителни масла ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, 
набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат, натриев 
пирофосфат), сол, ароматизанти – ванилия, мляко, емулгатор (  естери на 
винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини) 

34 35

Sweets & SnacksVelikovi Ltd. - Bulgaria



Win the Game
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Бисквити КАКАО
Нетно количество 430 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растително  масло ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), какао на прах,  соево 
брашно, набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат), сол,   
ароматизант – ванилия, карамел,  емулгатори (  соев лецитин,  естери на 
винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини).  
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Best for You
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БИСКВИТИ с лек ванилов крем
Нетно количество 400 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растително  масло ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, 
набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат, натриев 
пирофосфат), сол, ароматизант – ванилия, емулгатор (  естери на 
винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини). Крем:  захар,   
растително масло ( палмово, слънчогледово), пшенично нишесте,  емулгатор 
( соев лецитин),  ароматизант – ванилин  
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Bronzing Pleasure
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КАКАОВИ БИСКВИТИ с лек ванилов крем
Нетно количество 400 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растително  масло ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), какао на прах,  соево 
брашно, набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат), сол,   
ароматизант – ванилия, карамел,  емулгатори (  соев лецитин,  естери на 
винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини). Крем:   захар,   
растително масло ( палмово, слънчогледово), пшенично нишесте,    емулгатор 
( соев лецитин),  ароматизант – ванилин   
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Best for You
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Слепени бисквити ПОРТОКАЛ
Нетно количество 400 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно, захар,   растително  масло ( палмово, слънчогледово), 
суроватка на прах, сироп на инвертна захар ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, 
набухватели ( натриев  бикарбонат, амониев бикарбонат, натриев 
пирофосфат), сол, ароматизант – ванилия, емулгатор (  естери на 
винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини). Крем:  захар,   
растително масло ( палмово, слънчогледово), пшенично нишесте,  емулгатор 
( соев лецитин),  ароматизант – ванилин, оцветител  
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Tasty Power
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Бисквити за ТОРТА
Нетно количество 450 гр.

Брой в кашон 6

Брой кашони на палет 130

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно,  захар, растително масло (слънчогледово олио), суроватка 
на прах,  сироп  на инвертна захар ( питейна вода, захар, регулатор 
на киселинността – лимонена киселина), соево брашно, набухватели 
(амониев бикарбонат, сода бикарбонат), антиоксидант           ( натриев 
метабисулфит), сол,  емулгатори  (соев  лецитин,  естери на винената 
киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини),  аромат – ванилин  
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100% Natural!
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Солети ВЕЛИКОВИ
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 50

Брой кашони на палет 70

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Брашно пшенично тип 500,  растителна хидрогенирана мазнина (палмова),   
растително   масло  ( слънчогледово олио ),  соево брашно, мая хлебна, сол 
йодирана, разтвор на инвертна захар   ( питейна вода, захар, регулатор на 
киселинността – лимонена киселина ), набухватели ( натриев бикарбонат, 
амониев бикарбонат), емулгатор  ( соев лецитин)

46 47

Sweets & SnacksVelikovi Ltd. - Bulgaria



Salt Free!
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Солети ВЕЛИКОВИ -80% сол
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 50

Брой кашони на палет 70

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Пшенично брашно – 66%, маргарин (растително рафинирано масло, частично 
хидрогенирана растителна мазнина, вода, емулгатор – Е 471, сол, консервант 
– лимонена киселина, калиев сорбат, оцветител – b- каротен), растително 
масло ( слънчогледово олио ), пшенично нишесте, разтвор на инвертна захар ( 
питейна вода, захар, регулатор на киселинността – лимонена киселина ), сол 
готварска,  набухватели (мая хлебна, амониев бикарбонат), емулгатор ( соев 
лецитин), глазиращ агент ( натриев бикарбонат), вода.
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Elegance in Your Pocket!
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Солети ВЕЛИКОВИ с вкус на МАСЛИНА
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 50

Брой кашони на палет 70

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Брашно пшенично тип 500,   растителна хидрогенирана мазнина (палмова),  
растително  масло   ( слънчогледово олио ), соево брашно, мая хлебна, сол 
йодирана, разтвор на инвертна захар                                                ( питейна 
вода, захар, регулатор на киселинността – лимонена киселина ), набухватели 
( натриев бикарбонат, амониев бикарбонат), емулгатор                  ( соев 
лецитин), аромантна сол - маслина
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Maximum Sense!
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Солети ВЕЛИКОВИ с вкус на ПИЦА
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 50

Брой кашони на палет 70

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Брашно пшенично тип 500,   растителна хидрогенирана мазнина (палмова), 
растително   масло ( слънчогледово олио ),   соево брашно, мая хлебна, сол 
йодирана, разтвор на инвертна захар   ( питейна вода, захар, регулатор на 
киселинността – лимонена киселина ), набухватели ( натриев бикарбонат, 
амониев бикарбонат), емулгатор   ( соев лецитин), аромантна сол.
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Солети ВЕЛИКОВИ със СУСАМ
Нетно количество 55 гр.

Брой в кашон 50

Брой кашони на палет 70

Трайност: 12 месеца

Условия на съхранение На сухо и хладно място.
Да се пази от преки слънчеви лъчи!

Съставки Брашно пшенично тип 500,  растителна хидрогенирана мазнина (палмова),  
растително   масло ( слънчогледово олио ), сусамов тахан,   соево брашно, 
мая хлебна, сол йодирана, разтвор на инвертна захар  ( питейна вода, захар, 
регулатор на киселинността – лимонена киселина ),  набухватели ( натриев 
бикарбонат, амониев бикарбонат), емулгатор  ( соев лецитин), сусам.
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Великови ООД

ул. “Асен Златаров” № 3
гр. Две Могили, обл. Русе 

телефон: 08141 38 38
факс: 08141 38 15

e-mail: info@velikovi.com

Velikovi Ltd.
3 „Assen Zlatarov“ Str.
7150 Dve Mogili, Bulgaria 
phone: +359 (0) 8141 38 38
fax: +359 (0) 08141 38 15
e-mail: info@velikovi.com


