
10(30) 2012

В   ТОЗИ  БРОЙ:

Можете да се абонирате безплатно за това издание. 
изпратете електронно писМо с текст “абонаМент“ на 
адрес: spisanie@aquachim.bg 
на същия адрес Можете да изпращате своите 
въпроси, коМентари и препоръки.

 

ЗА ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА 
НОВОГОДИШНИТЕ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ    

ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА – 
СЪВРЕМЕННА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ВИКТОРИНА С НАГРАДИ!

ДОКТОРСКИ МУ РАБОТИ

АНЕКДОТИ ЗА БИОЛОЗИ

ЗЛОБОДНЕВКИ ЗА ХИМИЦИ

НовогодишНа оферта
отНосНо доставката На етаНол 

“великолепНо качество”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ АКВАХИМ АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.



Уважаеми колеги и приятели, 
ето, че дядо коледа дойде и след броени часове ще настъпи новата 2013 година!

по традиция последният ни брой за годината е издържан в по-весели багри.

такова е например новогодишното ни предложение за етанол “великолепно качество”, квалификация, която подсказва, 
че дори и да има примеси, те носят специалното послание на хилядолетен опит и овладяни технологични тайни. 

поместваме и приказната интерпретация на едно от творенията на братя Грим, която спечели първа награда във 
вътрешния конкурс за сътрудниците на акваХиМ, не на последно място заради умелото втъкаване на поучителни 
елементи с оригинална трактовка на двадесетгодишната история на фирмата и нейната социална отговорност и ло-
ялност към клиенти и партньори! ако някой от нашите читатели се вдъхнови и ни изпрати свое произведение, готови 
сме да го публикуваме и хоноруваме.

награди да получите – не е трудно, ако познаете лесните и закачливи отговори на забавната ни викторина! очакваме 
вашите разработки.

обърнете внимание и на подборката от специализирано насочени анекдоти и злободневки. областите са медицина, 
биология и като апотеоз – химия – може би поради лични пристрастия или пък поради неизбледняващите качества на 
“писмото на химика”.

Господ здраве да ви дава и спомага за успехи в личния и трудовия ви живот!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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НовогодишНа оферта
121231110/ 31.12.2012 г.

отНосНо доставката На етаНол “великолепНо качество” 
за весело НастроеНие по време На НовогодишНите и други празНици

№

1.

ОПИСАНИЕ ЦЕНА

етаНол, специалНо качество

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
•  етанол 42%;
•  вода 57%;
•  специални аромати, получени по естествен начин чрез дестилация от 
висококачествени сортове грозде, сливи, кайсии и други плодове по избор;
•  тежки метали и токсични вещества не се допускат;

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
•  вътрешно;
•  външно при настинки и грип само в 
крайни случаи;
•  за гориво на бензинови автомобили, 
когато най-близката бензиностанция 
е по-далече от очакваното.

ПРЕПОРъКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ:
•  в реакционна смес с традиционни салати и специални национални 
мезета. да не се включват френски сирена, китайски измишльотини и 
американски бързо приготвени реактиви.
•  количеството, което трябва да се добави в реакционната смес, се 
изчислява право пропорционално на телесната маса и активността на 
алкохол дехидрогеназата.
•  да се дозира внимателно до получаване на средно весело настроение.
•  да не се смесва с шофиране и други отговорни дейности.

ОПАКОВКИ:
•  стъклена – 500 ml, 750 ml, 1000 ml;
•  пластмасови туби – 5 l, 10 l и по 
заявка на клиента;
•  луксозни дървени опаковки.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
•  колкото по-отдавна, толкова по-добре.

от всекиго 
според 

възможностите, 
на всекиго 

според 
потребностите
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№

2.

ОПИСАНИЕ ЦЕНА

етаНол, супер качество

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• етанол 12%;
• вода 80%;
• примесите до 100% са с променлив състав (органични киселини, ан-
тиоксиданти, витамини, аминокиселини, ароматни вещества и др.), но 
съдържат задължително: магия, дългогодишен опит и древни тайни, пре-
давани от поколение на поколение.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
• само с близки и приятели;
• с весело настроение и добри 
намерения.

ПРЕПОРъКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ:
• да се следи за използваното количество.

ОПАКОВКИ:
• стъклена – 750 ml, 1000 ml;
• дървени бурета според изискването на клиента;
• строго забранена е пластмасовата опаковка.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
• неограничена възможност за избор;
• възможно най-ранна дата на производ-
ство: през есента на 2012 година;
• ограничена наличност за произведени-
те през миналия век.

• качеството е гарантирано от познавачи с надеждна репутация и дългогодишен опит.
• срок на доставка: възможно най-бързо.
• офертата е валидна до 2 дни преди всеки празник.
• плащане: по договаряне.

Най-сърдечни поздрави!
екипът на “акваХим” ад - 
бърз като елените на дядо коледа

специална цена 
за познавачи

древна 
португалска

мъдрост:

За червеното вино 
е достатъчно: 

слънце, песъклива 
почва и мързелив 

народ.

(Здр.Ш.)
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Обущарят и 
         джуджетата 
Един обущар обеднял не по своя 

вина толкова много, че най-сетне не му ос-
танало нищо друго освен малко кожа, колкото за 

едни обувки. скроил той вечерта обувките, които 
смятал да почне на заранта, и понеже имал чиста 
съвест, легнал си спокойно и заспал. на заранта, 
като рекъл да седне на работа, видял обущата съв-
сем готови на масата. той се учудил и не знаел как-
во да мисли. взел обувките в ръка, за да ги разгледа 
по-отблизо. те били тъй чисто изработени, че ня-
мало ни един погрешен бод — сякаш били работа на 
истински майстор. след малко влязъл един купувач. 

и понеже обувките много му се понравили, платил 
повече от обикновено, та обущарят можал да си 
купи с парите кожа за два чифта обувки. скроил ги 
той вечерта и смятал на следната заран с пресни 
сили да се залови за работа, но не станало нужда 
от това: когато станал, те били вече готови. не 
се забавили и купувачите, които му дали толкова 
пари, че можал да си купи кожа за четири чифта 
обувки. на заранта намерил и четирите чифта го-
тови. и така продължавало непрекъснато: каквото 
скроявал вечерта, на заранта бивало изработено. 
скоро той си имал един хубав приход и накрая ста-
нал богат човек. 

една вечер, след като накроил кожата, той рекъл на 
жена си, преди да си легнат: 

— какво ли ще бъде, ако бдим тая нощ, за да ви-
дим коя ръка ни помага толкова много?

жената се съгласила и запалила една свещ. след 
това те се скрили в ъгъла зад окачените дрехи и 
зачакали. когато станало полунощ, дошли две мал-
ки, голи, мили човечета, седнали на обущарската 
маса, взели всичко, нарязано за работа, и започнали 
тъй сръчно и бързо да дупчат, да шият и чукат с 
пръстчетата си, че обущарят, смаян, не можел да 
си откъсне очите от тях. те не спирали, докато 
всичко не било свършено и сложено готово на ма-
сата; след това бързо побягнали. на другата заран 
жената рекла: 

— Малките човечета ни направиха богати, ще 
трябва да им се отблагодарим за това. те ходят 
голи, нямат нищо на гърба си и мръзнат. знаеш ли 

какво? аз ще им ушия ризки, палтенца, елечета и 
гащички и ще уплета на всяко по един чифт чорапи, 
ти пък направи на всяко по едни обувчици. 

Мъжът отвърнал: 
— напълно съм съгласен. 

и вечерта, след като всичко било готово, те насла-
гали подаръците вместо накроена кожа на масата 
и се скрили, за да видят какво ще правят човече-
тата. в полунощ те доприпкали и веднага поискали 
да се заловят за работа. ала като намерили вмес-
то нарязана кожа гиздавите дрешки, отначало се 
учудили, а после много се зарадвали. те се облекли 
бързо, почнали да гладят хубавите дрехи на снаги-
те си и да пеят: 

— нали сме сръчни обущари, получихме чудесни 
дари! 

после заскачали, затичали и заиграли по столове и 
маси. най-сетне излезли, играейки, из вратата. от 
нея нощ те не се върнали вече, но на обущаря вър-
вяло все на добро и до края на живота си 
той сполучвал във всичко, 
с което се захванел. 

Край 



(Л.Пр.)
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Компанията 
   “АКВАХИМ” и 
     нейните клиенти 

   Фирма акваХиМ дълги години си сътруд-
ничела с добри и силни партньори – продавала от 
качествени, по-качествени продукти. но постепен-
но времената се променили, някои от продуктите 
спрели да се произвеждат, други не вървели при про-
менените икономически условия. започнала фирма-
та да губи все повече и повече от първоначално 
завоюваните позиции. трябвало нещо да се проме-
ни. но какво – времената били други, успявали тези, 
които лъжели и били некоректни с клиентите, а от-
говорните и коректни хора затъвали от ден на ден 
в блатото на задлъжняването. и тогава фирмата 
решила:

„За нас е най-важно да сме коректни, социално 
отговорни и честни спрямо служителите си и 
лоялните ни клиенти. Може в момента клиен-
тите ни да са бедни, да нямат пари, да нямат 
възможности, но да имат желание за сътруд-
ничество – няма да е все така – ще дойде време, 
когато ще могат да ни се отблагодарят”. 

И изведнъж всичко се променило:
първо всички други фирми съкращавали хора – така 
„спестявали разходи” и смятали, че ще оцелеят. в 
акваХиМ назначавали – „това е най-голямото бо-
гатство да имаш качествени служители, с тях ид-
ват идеите, а накрая и резултатите няма да закъс-
неят”. на служителите напук на кризата се давали 
добри условия – така че да мислят за работа и да 
са съзидателни с труда си, а не да се разсейват с 
ежедневните проблеми. и резултатите не закъс-
нели – появили се нови продукти, нови идеи, нови 
проекти...

и за клиентите помислили от акваХиМ – дадени 
им били множество апарати, без да ги плащат вед-
нага (а някои и изобщо) – „да им подадем ръка сега, 
когато нямат средства, а имат нужда”. и резулта-
тите не закъснели – всички клиенти били доволни, 
чувствали се значими и специални,  на тях се гледа-
ло като на истински колеги и партньори. 

а хората във фирмата вече нямали нужда от подка-
на – те и сами знаели какво да правят, та и рабо-
тата им да спори и клиентите да са доволни, че и в 
личния живот да са радостни и щастливи. 

и така приказката продължила вече 20 години...
и ще продължава още дълго, защото доброто вина-
ги побеждава!

на нашия 20-годишен юбилей и в навечерието на 
светлите и най-човешки коледни и новогодишни 
празници си позволяваме чрез тази лека интерпре-
тация на приказката на братя Грим „обущарят и 
джуджетата” да се обърнем към всички вас – на-
шите добри клиенти и партнЬори и да ви поже-
лаем и занапред много щастие и успех в нашето 
сътрудничество!

екипЪт на акваХим

Край 
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(В.Ж.)

  ВИКТОРИНА....
                      с награди...
1. през коя година е основана фирма акваХиМ ?

A/ 1982 година – когато е открит живот на 
луната, но на нас не ни е съобщено...;
B/ 1992 година – годината, в която е 
подписан Маастрихтският договор, довел до 
основаването на европейския съюз;
C/ 2002 година – годината, в която китаро-
мандолинният оркестър „пирински звуци” 
чества 70-годишен юбилей.

2. познайте кой се е возил в този автомобил?
A/ дядо коледа и снежанка...
B/ един бивш американски президент, посетил 
българия...
C/ един бивш председател на народното 
събрание на българия...

3. с каква дейност стартира фирма акваХиМ?
A/ с анализ на въглерод в диаманти;
в/ с анализ на падащи води;
C/ с производство на чипове за самолетни 
двигатели.

4. кой е най-продаваният апарат на акваХиМ?
A/ Газовият хроматограф “коник”, с който са 
анализирани лунните проби, донесени от аполо;
в/ Малкият, но мощен имунологичен 
анализатор “Aксес2”, който е нещо като 
синоним на успех;
с/ новата звезда от съзвездието олимпус – 
„AU480” .

5. колко са работещите в акваХиМ?
а/ колкото са джуджетата на дядо коледа;
в/ колкото – толкова;
с/ колкото е необходимо.

Забележка: За всеки познат 
резултат получавате по 1 точка! 
Първите трима, които изпратят 
верни отговори, ще получат 
интересни награди! 

Успех!!
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Докторски 
         му работи
-докторе, докторе какво ми има?
-Успокойте се, това са най-обикно-
вени хемороиди.
-Хемороиди? на лицето??
-аааа, това ви е лицето?!?!??!

пациент към доктор:
- докторе, когато докосна крака си 
с пръст, ме боли. когато докосна 
с пръст гръдния си кош, отново 
изпитвам болка, но също така ме 
боли и когато докосвам корема си! 
какво ми е, докторе!?
докторът:
- Много просто, имате счупен 
пръст!

жена е при доктора:
- докторе, помогнете на мъжа ми! 
непрекъснато си бърка в носа.
докторът:
- е, това не е толкова голям про-

блем, дори аз го правя от време 
на време.
жената:
- ама докторе, той си бърка в 
носа с пръстите на краката!

разярено момиче влиза при глав-
ния доктор.
- вижте, какво са ми написали в 
картона - “диагноза - боядисана 
блондинка”!
- не се вълнувайте, не е смърто-
носно. ако не се боядисвате, до 
половин година ще мине.

отива един човек на доктор:
- докторе, ако изпия чашка коняк, 
почвам да ходя по тавана.
- покажете!
налива си човека коняк, моли за 
краставичка за мезе, изпива го, 
хапва и започва да ходи по тава-
на. докторът е в шок!
тича за главния лекар, събира цяла 
комисия за да регистрират слу-
чая. идват, наливат му още чаша 

коняк:
- показвай!
- неее, ако изпия още една, по-
вече няма да мога да ходя.
- абе, майната му на тавана, 
покажи как мезиш коняк с кисе-
ли краставички!!!

- как можахте да оставите да 
ме оперира студент?
- студентите трябва да се 
упражняват, а вашият случай 
си беше безнадежден.
- но докторе…
- аз не съм доктор, аз съм апос-
тол петър.

влиза доктор в стаята и чува 
как един пациент с висока 
температура казва на жена си, 
която е седнала до него:
- ти моя красавице, ти мое съ-
кровище, ти най-...
докторът попитал жената:
- отдавна ли бълнува?
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доктор преглежда пациент след 
операция и казва:
- Мда...ще ви оставя за през нощта 
сестрата.
пациентът, преодолявайки болката:
- докторе, а може ли да не е днес? 
Цялото тяло ме боли...

в болницата. доктор към пациент:
- пригответе се за най-лошото!
- ще умра ли, докторе?
- не, но ви изписвам лекарство, 
което не се изплаща от здравната 
каса.

доктор към пациента:
- отдавна не сте идвали тук.
- болен бях. 

доктор към пациент:
- как ви подейства лекарството?
- прекрасно! на сина излекува кашли-
цата, на мен ми махна болката от 
кръста, а с остатъка жената изми 
прозорците.

Главният доктор вика при себе си 
студент-стажант:
- вие в ред ли сте? защо сте 
казали на пациeнта, че се готвим 
да му отрежем краката?
стажантът, смеейки се:
- за да го накарам да ходи.

доктор пита медицинската сес-
тра:
- какво е състоянието на болния?
- два милиона долара.
- тогава започваме операцията.

доктор към пациент на изпис-
ването му:
- и предайте много поздрави на 
баба ви и дядо ви!
- какви поздрави ще им преда-
вам?! отдавна са починали?
- щом ви казвам, че скоро ще 
можете да им предадете поз-
драви - предайте им!

(Подбрал: Ст.Т.)
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Анекдоти 
           за биолози
Група български биолози обучили оп-
итна жаба да скача всеки път, след 
като й кажели „скочи“.
по-късно й отрязали единия крак, 
казали „скочи“ и тя скочила. отрязали 
й следващия крак и пак казали „скочи“, 
тя пак скочила. отрязали й третия 
крак, на думата „скочи“ тя отново 
скочила , макар и вече доста трудно. 
след отрязването на четвъртия крак 
жабата повече не можела да скача.
тогава групата учени заключили: след 
отстраняване на всичките й крайни-
ци, жабата губи слуха си.

биологията е единствената наука, 
при която делението и умножението 
са едно и също нещо.

биолог звъни на жена си по телефона 
и казва: „скъпа, спешно трябва да 
замина за една седмица в команди-

ровка. Можеш ли да ми опаковаш 
оборудването и любимата ми синя 
пижама? до един час ще мина през 
вкъщи, за да си взема нещата”
седмица по-късно мъжът се приби-
ра и жена му го пита: 
- как беше командировката, скъпи? 
- ооо, беше обичайната коман-
дировка - работа, работа и само 
работа. само дето беше забрави-
ла да ми сложиш любимата пижама 
в багажа - добавил мъжът
- не, не съм - отговорила тя. бях я 
сложила в куфара с оборудването 
ти!

• когато проблемът стане твърде 
сложен за физиците, те го прех-
върлят на химиците.
• когато проблемът стане твърде 
сложен за химиците, те от своя 
страна го прехвърлят към биоло-
зите.
• и накрая, когато биолозите не 
могат да разрешат казуса, те го 
прехвърлят на социолозите.

Учителката по биология пита 
Марийка: 
- Марийке, коя част от човеш-
кото тяло нараства десет 
пъти при възбуда? 
изчервявайки се, Марийка каз-
ва: 
-това е ужасно, няма да отгово-
ря на този въпрос!
тогава учителката задава на 
иванчо същия въпрос, а той 
отговаря:
- това е елементарно  - зеница-
та на окото!
- отлично, иванчо - похвалила 
го учителката. това е правил-
ният отговор.
тогава госпожата по биология 
се доближила до Марийка и 
рекла:
- първо, не си направила домаш-
ното си. второ, имаш мръсно 
подсъзнание и трето, очаква 
те голямо разочарование…

(Подбрал: Ст.Т.)
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Злободневки 
          за химици
в болницата докарват пострадал, 
целият наранен. питат го:
- автомобилна катастрофа ли? 
- не, печатна грешка в учебника по 
химия...

студент на изпит по химия. в 
стъкленица пред него професорът 
е поставил калиев цианид и пита 
студента какво е това. студен-
тът започва да мънка и казва:
-на езика ми е, но не мога да го 
кажа.
-изплюйте го бързо, че е отровно - 
казал професорът.

Химик се хвали пред приятели:
- синчето ми днес произнесе първа-
та си дума!
- и какво каза?
- орто-хлорбензилиден малонони-
трил! - с гордост отговаря щаст-
ливият баща.

Писмото 
         на химика
твоите очи са сини
като купротартарат
и са чисти и невинни
като сребърен нитрат.

сякаш с ковалентна връзка
аз към теб съм прикован.
Хрумна ми идея дръзка:
Чуй, любима, моя план.

щом нощес на небесата
заблести луна сама,
аз ще стана ферийон
със оранжеви крилца.

ти стани сулфатна група
там във задния ви двор
и ще бъдем ний щастливи
във зеления разтвор.

ала знай, не ще допусна, 
ти да си в комплексен йон
с някой битово разложен

амонячен катион!

тогаз от болка ще заплача,
ще скоча в бюхнера студен,
ще коагулирам мрачно
и ще се превърна в гел.

(Подбрал: Ст.Т.)



12

ЯНуАРИ 2013 г.

П/m  В/t  С/w  Ч/t  П/f  С/s  Н/s

     1    2     3     4     5    6   

  7   8   9  10  11  12 13    

14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31    

         

С/w

1

2

3

4

5

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

гр. софия 1582, ж.к. дружба 2,
бул. „проф. Цветан лазаров” 83 
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
рецепция: (02) 807 5022

Направление “Лабораторни решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5074
отдел “научни изследвания и лабораторен контрол”
завеждащ отдел: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5067; (02) 807 5023

Направление “Фармация”
отдел “ регистрация и безопасност “
отдел “Фармацевтични продукти”
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Направление “Обучение, развитие и иновации”
отдел „обучение”
отдел „развитие”
отдел „иновации и консултантска дейност”
завеждащ отдел: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075

Направление “Финанси и администрация”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. Мартин кръстев
тел.: (02) 807 5078
отдел “логистика и ит”
завеждащ отдел: Маг. александър тодоров
тел.: (02) 807 5066
e-mail: logistics@aquachim.bg

РЕгИОНАЛНИ БЮРА

гр. пловдив 4000
ул. „кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325

гр. варна 9000
ул. „Марин дринов” No 53
тел.: (052) 612 080

гр. бургас 8000
ул. „рилска” No 15
тел.: (056) 844 755

гр. Монтана
ул. „клокотница” No 7
тел. (096) 301 148 

гр. русе 7000 
ул. боримечка No 9
тел.: (082) 830 329


