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В ТОЗИ ЮБИЛЕЕН БРОЙ:
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ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ И ПРЕПОРЪКИ.

 
КАК „СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ“?

5 ГОДИНИ ИСТОРИЯ (3+2 ПЕТИЛЕТКИ) 
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КОДЪТ НА ПОЗНАНИЕТО

УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ
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Отговорът на въпроса в заглавието съ-
държа две основни съставки: предпри-
емчивост и екипност.
В моя случай предпоставките за пред-
приемчивост изглежда да бяха две – 
онаследеност и добро образование.
По майчина линия бих споменал на пър-
во място моя прапрадядо Петко Милев 
– Страшника – един от първите хора на 
Тетевен през шестдесетте години на 19-
ти век, съратник на Левски, който не 
се поколебава да се посвети на делото 
на освобождението от османско иго и с 
имущество и с риск за живота си. А също 
дядо ми Иван Кръстев от Оряхово – един 
от индустриалците на Северозапада, по-
строил фабрика за земеделски машини и 
развивал успешна стопанска дейност до 
преврата на 09.09.1944 г., малко след 
който губи всичко не по своя вина. По 
линия на баща ми ще отбележа най-из-
вестния му братовчед– проф. Алексан-
дър Цанков, макар неговата предприем-
чивост в някои отношения все още да е 
твърде спорна.
В семейството на преселници от Оряхо-
во – майка ми учителка, а баща ми – ад-
вокат, образованието бе на пиедестал 
както в повечето български семейства. 
От малък ме “натискаха” да уча чужди 
езици (започнах с френския преди да 
навърша и пет), поощряваха състеза-
телния ми дух да бъда пълен отличник 
в гимназията като спортувам активно 
благодарение на приятелите в маха-

лата около църквата “Св. Параскева” в 
София. А моите университети бяха на-
истина престижни – в Софийския “Св. 
Климент Охридски“ завърших химия, 
производствен профил, в Пражкия Кар-
лов университет подготвих и защитих 
кандидатска (докторска) дисертация по 
аналитична химия за две години, едина-
десет месеца и двадесет и шест дни от 
стъпването ми на чешка земя. Хабили-
тирах се като доцент по хидрохимия в 
Минно-геоложкия университет една го-
дина преди голямата политическа про-
мяна в тази част на света. (Ще отбележа 
в скоби, че хидрохимията е научно-при-
ложна дисциплина, която се занимава 
със състава на различните видове води 
– природни, отпадъчни, технологични 
– и с процесите, които формират съот-
ветния състав.) Преди 1989 г. предпри-
емчивостта на преподаватели и учени бе 
ограничавана основно до допълнителна 
работа в т.нар. НИС (Научно-изследова-
телски сектор), до писане на учебници 
и помагала и евентуално, но не много 
често, до участие в различни форми на 
специализация и научни събития. Скоро 
след 1990 г. стана възможно да се за-
почне собствен бизнес, в който амбици-
ята да се докажеш на ново поприще да 
се съчетае с компетентност и почтеност. 
Макар и да започнеш с нулев финансов 
ресурс.
През есента на 1991 г. в кабинет 307 на 
Минно-геоложкия университет се почу-

ка отривисто. Отварям и кого да видя? 
Д-р Вернер Манек от германската фирма 
“Мерк” с малко куфарче в ръка. Позна-
вахме се от представяне на продукти на 
фирмата в тогавашния хотел “Балкан”, 
предназначени за бърз анализ на води 
“in situ”, т.е. на място. Особено впечат-
ляващо бе намиращото се и в куфарчето 
фотометърче с кодовото означение “SQ 
118”. 

Д-р Манек ми предложи да остави ку-
фарчето за изпробване на апарата, пък 
ако съм бил можел да помогна и за про-
дажбите, толкова по-добре. Това дове-
рие към мен ми напомни добрите стари 
времена на дедите ни, когато без дого-

Как  „се наливаха основите”?   
(25 години от основаването на АКВАХИМ)

SQ 118
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вори и юристи деловите хора са си стис-
кали ръцете след кратко уточняване на 
условията и са били успешни заедно. 

Е да, но беше краят на второто хилядо-
летие. Първата част на Търговския за-
кон вече бе приета от 36-тото Народно 
събрание, а един от най-добрите по-
знавачи на материята и автор на много 
смислени текстове по търговско право 
бе и е моят приятел от детинство проф. 
Огнян Герджиков. И през годините на 
съществуване на търговското друже-
ство той винаги е бил наблизо – за съвет 
или за действие. Така бе избрана, а на 
26.06.1992 г. регистрирана, и първата 
юридическа форма на АКВАХИМ – “Ед-
ноличен търговец Борислав Великов-Ак-
вахим”. През 1996 г. се извърши промя-
на в АКВАХИМ ЕООД, през 2009 г. – в 
АКВАХИМ ЕАД, а много скоро след това 
– днешното АКВАХИМ АД.
Тези юридически промени не се отрази-
ха единствено на логото на АКВАХИМ. 
То бе оформено още през 1992 г. въз 
основа на заглавната корица на учеб-
ника ми по “Хидрохимия на подземните 
води”(1986 г., ВМГИ), където от напорен 
водоносен хоризонт на ерленмайерова 
колба извира артезианска вода.
Разбира се, в крайния вариант, използ-
ван и до днес, липсва водоносният пласт 
и двата водоупора със съответните на-
клони, но идеята за чистата вода – из-
точник на живот и действие – остава.

А екипността?! Като започваш от нула-
та, не изградиш ли отбор, ще си останеш 
при нулата. Тук мога да спомена с бла-

годарност някои от основните стълбове, 
пилони, жалони, диреци, мертеци, но-
сещи греди или по-точно хората с най-
голям принос за АКВАХИМ през години-
те, та и до днес: г-жа Камелия Цанкова, 
която “откраднах” от лабораторията по 
клинична лаборатория на Национална-
та кардиологична болница (1996 г.), д-р 
Здравка Шолева от Централната банка 
за микроорганизми и клетъчни култури 
(1999 г.), г-жа Веска Жечева от лабора-
торията по клинична ликворология на 
Александровска болница (2002 г.), д-р 
Таня Рашева от Биологическия факултет 
на СУ (2003 г.), д-р Любомир Прамата-
ров – акушер-гинеколог (2010 г.), Те-
одора Халачева – икономика и финанси 
(2013 г.). Няма да назова всички, тъй 
като списъкът би бил десетократно по-
голям. Но ако ги нямаше тях, активна-
та ми гражданска позиция в политиката 
след 2001 г., включително краткото ми 
председателство начело на XXXIX На-
родно събрание през 2005 г., можеше да 
се отрази много неблагоприятно на тър-
говските обороти.

До 2007 г. фирмата се помещаваше в ня-
колко апартамента на ул. “Раковски “ 65 
и на съседната улица “11-ти август” със 
складове на бул. “Г.М.Димитров” 16. 

На 13.07.2007 г. тържествено открихме 
новата ни сграда на бул. “Проф. Цветан 
Лазаров” 83, където са налице дейст-
вително европейски условия за работа. 
От търговско-консултантска дейност с 
апарати и чисти реактиви за контрол на 
качеството на околната среда и по-спе-
циално на водите след 1996 г. и особено 
след 2009 г. АКВАХИМ се разви много и 
в други направления. По-подробно за 
това разказват водещите ни специали-
сти в следващите материали.

Доц. д-р Борислав Великов
Основател и мажоритарен собственик
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Един слънчев ден от концерна му се обадили и му казали: ”Знаеш ли, 
че държавна институция иска да контролира водите с апаратурата, с 
която работиш? Защо не ни помогнеш?” Отзовал се сърдечният доцент и 
започнал с първа стъпка – основал АКВАХИМ на 26 юни и помогнал на 
концерна да въведе в държавната институция методите.  Пуснал лично в 
експлоатация 18 апарата. 

От концерна не се задоволили с тази помощ и фирма “АКВАХИМ” неусет-
но се оказала платформа за развитието на пазарния им дял в България.  
Развила се и АКВАХИМ: доцентът сформирал силен стратегически ми-
слещ екип, стандартизирали се процесите.  Въвлякъл в процеса специа-
листи в различните области, започнали да обучават всички потенциални 
партньори как да станат по-добри, по–успешни, да работят по европей-
ските стандарти, защото България станала член на Европейския съюз 
(01.01.2007 г). Една от специалистките, привлечени през 1996 г. да раз-
вият лабораторната диагностика, постепенно натоварил с химията през 
2001 г. (а той спокоен, влязъл в политиката) и лекарствата през 2003 г.. 
Така Цанкова станала и основен ”виновник” за следващите процеси, а 
впоследствие поела и цялата отговорност.      

Минали три петилетки и от концерна не повярвали какво е направено в 
малка България! “Дали да не продължите сами? Ще ви помогнем”, казал 
доцентът през 2007 г. и те се съгласили, но при условие, че вземат и 
екипа. Доцентът не дал най-добрите, но преструктурирал АКВАХИМ в 
акционерно дружество, дал част от акциите на най-заслужилите за фир-
мата и мотивирал още повече екипа, сплотил го в името на успеха. 
Станало точно навреме (Октомври 2009 г.), както пише в книгите – кога-
то си на върха, правиш голяма промяна.  

“Ами сега накъде?”, би бил логичен въпрос, но не и за екипа на АКВАХИМ. 

Всичко било планирано (две години се подготвяла промяната) и започ-
нало развитието на тийнейджърския етап на АКВАХИМ. 
Цанкова поела трудната задача да организира “тийнейджъра”. 

Мотивиран и разширен, екипът навлизъл в различни сегменти с добре 
подбрани иновативни продукти на световно известни партньори. Една от 
добрите, останали в екипа – д-р Шолева (привлечена да развива мик-
робиологичните продукти през 1999 г., а после и химията през 2003 
г.), поела лабораторната диагностика, консумативи, лабораторното обо-
рудване. Един от специалистите, разширили екипа през 2010 г., д-р Л. 
Праматаров, се заел с въвеждане на иновативни решения, а постепенно 
поел и лекарствата. Всичко развивали добре и успешно. Така създали 
условия за връщане на добрата част от взетия от концерна екип. При 
обновения екип на АКВАХИМ се върнали поне 7. Така не се губело време 
в сработване и развитие на основния капитал на АКВАХИМ – човешкия.   
Трябвали по-малко от две петилетки, за да се доближат до върха на про-
мяната през 2009 г. 
 
Така, навлизайки в зрялата възраст, АКВАХИМ станала още по-стабилна  
и силна, въпреки средата, в която функционира.  
Единни за напредъка, за успеха, хората работели неуморно, постоянно 
и упорито.  

Производство на петрита започнали, услуга за обработка на храни стар-
тирали и много други проекти развили.

.... А какво ще се случи в следващите две петилетки на зрялата възраст, 
предстои да видите, затова не спирайте да участвате в процеса, мили 
герои......!

Всички вие, които прочетохте приказката, знаете ролята си в този успех. 
Ние също знаем ролята ви, затова я споделяме с вас! 

Целият екип ви благодари за постоянството, лоялността и подкрепата в 
трудните моменти и ви уверява, че ще продължи да работи за общите 
успехи. С ясното съзнание, че пътят към нашите успехи минава през ва-
шите усилия, оставаме постоянно лоялни към вас и отдадени на каузата 
да направим заедно живота в България по-добър.   

Дипл. Хим. Камелия Цанкова
Изпълнителен директор

25 ГОДИНИ ИСТОРИЯ  (3 + 2 ПЕТИЛЕТКИ) ПРЕХОД
В далечната 1992 година (преди 25 години) един доцент по хидрохимия (на име Борислав Великов)

 анализирал води с помощта на фотометър, произведен от мощен немски концерн. 



Преди България да влезе в Европейския съюз 
ние подехме инициативата за внедряване на 
ISO стандартите за контрол на храни в лабо-
раториите на НВМС (Националната ветеринар-
но-медицинска служба). Прилаганите преди 
01.01.2007 г. стандарти не отразяваха послед-
ните микробиологични научни изследвания и 
това беше причината резултатите на българ-
ските лаборатории да се различават от тези, 
получени в европейските контролни лаборато-
рии, и стоките на нашите производители да бъ-
дат връщани или унищожавани от техните кли-
енти и партньори. За първи път беше внедрен 
и стандартът за контрол на Листерия – един от 
патогените, който се следи стриктно във връзка 
с безопасността на храните.

Една от нашите колежки микробиоложки си 
спомня времето от внедряването на ISO стан-
дартите за контрол на храни. Колега от лабора-
тория за изследване на храни дошъл в офиса, 
поставил на бюрото ѝ едно петри и я попитал: 
„Това Салмонела ли е?”. Разбира се, отговорът 
бил даден през следващите няколко дни, кога-
то специалистката посетила лабораторията с 
целия набор необходими среди и реактиви за 
потвърждаване на Салмонела.  

АКВАХИМ беше и в помощ на фармацевтичните 
предприятия. Бяха проведени серия семинари 

ПИОНЕРИ

във връзка с хармонизирането между фарма-
копеята на САЩ, европейската и японска фар-
макопеи за състава на хранителни среди, из-
ползвани в качествения контрол на лекарства. 
Бяхме съпричастни и към първото валидиране 
на производството на стерилни лекарствени 
форми без крайна стерилизация с използването 
на гама стерилизирана хранителна среда.

Една напълно непозната технология - „луми-
нометричният метод за контрол на хигиената” 
- беше популяризирана и внедрена от нас в ре-
дица предприятия в България. Чрез тази техно-
логия производителите на храни за първи път 
успяха в реално време да оценят хигиенното 
състояние на производствените си мощности и 
да сведат до минимум загубите, причинени от 
недостатъчно добро почистване.

Най-вълнуващо обаче беше внедряването на 
хромогенните среди. С тях може лесно и бързо 
да се разграничат опасни патогени и да се от-
крият и преброят индикаторни микроорганизми. 
Днес вече тези среди са въведени в стандартите 
за контрол на храни и води, в рутинната меди-
цинска микробиология, но през 2000-та година 
те все още бяха революция в микробиологията.

В областта на химичните анализи сме се стреме-
ли както да облекчим работата на колегите от ла-

бораториите, така и да им дадем възможност да 
се възползват от най-новите технологични дости-
жения, за да се подобри надеждността на резул-
татите и да се понижат границите на откриване.

Започнахме с фотометрите от типа на  Яы 118 
с вградени калибрационни криви и стандарти-
зирани аналитични набори за контрол на води. 
Днес вече този метод за анализ на ХПК е ста-
нал ISO стандарт. Продължихме с внедряване 
на стандартизираните методи като сме първите, 
които въведоха серия ISO методи за контрол на 
води със система за  поточен инжекционен ана-
лиз (MLE), с което се спестява време на лабора-
торните специалисти и се намаляват няколко-
кратно разходите за реактиви.

Първата напълно автоматизирана система (FMS) 
за подготовка на проби, съдържащи устойчиви 
органични замърсители за GC-MS и LC-MS ана-
лизи, беше доставена в България от АКВАХИМ. 
С нея анализът на диоксини се съкращава от 1 
седмица на 24 часа и се повишава значително 
качеството на резултатите.

Вече е факт и първата българска лаборатория, 
в която е внедрена уникалната технология на 
SCIEX, комбинираща в една система масспек-
трометър с троен квадрупол, подсилен с линеен 
йонен уловител. 

Думата „пионер” за АКВАХИМ се изпълва с все повече смисъл от година на година 
през последните 25 години. През 60–те и 70-те години на миналия век, когато се спо-
менаваше пионер, най-често се мислеше за деца с червени връзки, които дават обе-
щания да свършат нещо в полза на обществото. 8 – 9 годишните деца от това време 
най-често не знаеха, че думата има и друг смисъл. Екипът на АКВАХИМ през послед-
ните 25 години превърна думата „пионер“ в непрекъснато действие както за изграж-
дането на съвременната инфраструктура на лабораториите, така и за изравняването 
на прилаганите лабораторни методи с европейските стандарти.
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Първите преносими газ-хроматографи с масс-
пектрометри “Inficon”, с които на терен могат 
да се идентифицират опасни вещества по време 
на аварии и бедствия, са факт в България. На 
мястото на инцидента (включително и при те-
рористични атаки с взривни бойни отровни ве-
щества) може да се идентифицират летливите 
компоненти в рамките на няколко минути като 
се определя и видът на опасност и необходи-
мостта от експресни мерки за защита на насе-
лението.

Признание за нашата работа по внедряване 
на нови технологии са двата златни медала от 
Пловдивския технически панаир за NOVA 60 
(система за анализ на води) от есента на 2008 
година и за Hy-LIte (система за хигиенен мони-
торинг) от пролетния панаир на 2009 година.

Полагаме усилия и за приобщаване на младите 
колеги към високото качество на аналитичния 
процес чрез лекции в университети за студен-
ти по микробиология и молекулна биология, 
присъждане на награда за най-добра дипломна 
работа в областта на химията и наемане на ста-

жанти на работа, на които се дава впоследствие 
възможност да се развиват като специалисти в 
АКВАХИМ.

Чрез Центъра за професионално обучение към 
АКВАХИМ и семинарите, организирани от на-
шето дружество, предоставяме актуална ин-
формация за новите стандартизирани методи, 
повишените изискванията на контролните, 
сертифициращи и акредитиращи органи. Съз-
даваме възможност специалистите да общуват 
помежду си в неформална обстановка и да об-
менят опит.

Днес вече се говори по-рядко за пионери и все 
повече за иноватори и иновации, но ние про-
дължаваме да се държим на гребена на вълна-
та на новите технологии със системите за ко-
релационна микроскопия на “ZEISS”, които се 
надяваме в скоро време да са достъпни и за 
българските учени, с най-новите приложения 
на клетъчно фенотипиране на “BIOLOG”, които 
широко се прилагат при изследване на причи-
нителите на рак, и други, за които ще научите 
много скоро.

Преносими 
GC-MS (Inficon)

Масспектрометър с 
троен квадрупол,

 подсилен с линеен
 йонен уловител (SCIEX)

Напълно автоматизирана 
система за подготовка на 

проби за GC-MS и 
LC-MS анализи (FMS) Система за клетъчно фенотипиране 

(BIOLOG)
Система за  поточен 

инжекционен анализ (MLE)

Двадесет и пет годишната история на АКВАХИМ 
е факт благодарение на високите критерии и 
професионализъм на лабораторните специали-
сти, на тяхната любознателност и стремеж да 
се равняват с най-напредналите лаборатории в 
света, независимо дали са научни, контролни 
или производствени. Ръка за ръка ние извър-
вяхме този четвърт век. Доверието, което ни 
беше оказано, е доказателство, че вървим по 
верния път.
Независимо от дългогодишния опит и може би 
рутина, но все още, когато видим следващото 
научно откритие, превърнато в лабораторна 
система, по гърбовете ни преминават тръпки на 
вълнение; когато го представяме пред нашите 
партньори, гласовете ни потреперват от емоци-
ята на споделяне; и когато сервизните инжене-
ри сглобят поредното чудо на науката и техно-
логиите, в ушите ни звучи „Одата на радостта”, 
защото знаем, че сме оправдали за пореден път 
надеждите България да е част от общността, 
която  движи света напред. 

Благодарим за доверието!

Д-р Здравка Шолева
Директор направление „Лабораторни и индустриални решения”
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Достатъчно е да си спомним за инсталирането на първата консолидирана система на “Beckman 
Coulter” за имунология и биохимия с паралелно изработване на пациентските проби в УМБАЛСМ 
“Пирогов”.
След това първата инсталация на “PowerLink” във ВМА София като първо ниво на автоматизирана 
линия в България. Система, която използва гъвкав работен поток от една точка и предоставя ком-
плексни възможности за управление на проби и данни, основани на правила, която спестява труд и 
дава лекотата на обслужване на истинската лабораторна автоматизация.
Не може да не споменем, че през всичките тези години АКВАХИМ, чрез своите партньори, въведе 
за първи път в България на различни платформи изключително иновативни и уникални маркери за 
диагностика: като [-2]pro-PSA (простатно специфичен антиген), най-добрия и единствен маркер 
както за нашата страна, така и  в световен мащаб, маркер за разграничаване на увеличението на 
PSA поради развитието на рак на простатата и увеличението, дължащо се на бенигнени процеси в 
простатата. Един уникален параметър за имунологичната платформа Access2 с почти 100% прогнос-
тична стойност за ранно откриване на рак на простатата! 

На същата платформа за първи път в България беше качен като рутинен маркер и един друг автома-
тизиран тест за анти-Мюлеров хормон (AMH) - тест, който помага да се подобри оценката за пло-
довитостта и лечението на безплодието при жените. За същия този тест на годишната конференция 
на ААСС /американската асоциация по клинична химия/, в Атланта, щата Джорджия, САЩ, през юли  
2015 г., производителят “Beckman Coulter” получи  голямата награда на “Scientists’ Choice Award®”, 
аналог на филмовия Оскар, за най-добър нов продукт за клинична диагностика за 2015 година.

Ще споменем и още един уникален маркер - CALPROTECTIN, продукт на швейцарския партньор на 
АКВАХИМ “Bühlmann”. Чрез този неинвазивен био-маркер за първи път в България специалистите 
по гастроентерология  в ИСУЛ “Царица Йоанна”, а след това в “Медлайн” и при други наши клиенти 
успешно разграничават при пациенти припокриваща се симптоматика между възпалителни (IBD - 
Inflammatory Bowel Disease) и невъзпалителни (IBS - Irritable Bowel Syndrome)  чревни забо-
лявания, както и успешно проследяват хода на лечението при пациентите.

За тези години екипът на отдела по лабораторна медицина го разви като стабилна 
платформа на АКВАХИМ. Но може би най-ценното са изключително добрите и плодотворни 
отношения с нашите клиенти и удовлетворението ни от това, че сме допринесли с нашата 
всеотдайна работа за оптимизиране работата на колегите в клиничните лаборатории, за 
подобряване на ефективността и качеството на диагностичния процес, и не на последно 
място за подобряване на обслужването и грижите за пациентите!

ДОБРАТА 
ПЛАТФОРМА

Дипл. биол. Веска Жечева
Завеждащ отдел  „Лабораторна медицина“

В областта на клиничната лаборатория АКВАХИМ винаги много внимателно е подбирал своите парт-
ньори, така че продуктите, които налага на пазара, да отговарят на най-високите изисквания за 
качество и в същото време да предлагат уникални, иновативни решения в полза на нашите клиенти, 
лечебните и здравните заведения и най-вече на пациентите. Примерите са много. 
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АКВАХИМ – ЛИДЕР ПРИ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ 

Когато постъпих в АКВАХИМ през 2003 г., мои 
колеги ми казаха „Търговска фирма – на теб ще 
ти е скучно. Да се занимаваш с доставки на ня-
какви продукти, при положение, че досега си 
участвала в европейски проекти и си се зани-
мавала с научна и преподавателска работа – 
това не е твоето амплоа“. Може би бяха прави, 
ако работата в АКВАХИМ наистина се отнася-
ше само до чисто търговска дейност – поръчки 
от клиенти и доставки на лабораторни хими-
кали, хранителни среди и консумативи. Оказа 
се не точно така. Може би защото АКВАХИМ не 
е просто търговска фирма. Да, основните при-
ходи идват от продажби, но за постигането на 
тези продажби е необходимо много повече от 
това да приемеш едно телефонно обаждане 
и да направиш заявка към производителя. От 
първия ден, работата ми в АКВАХИМ беше на-
сочена към намиране на високотехнологични 
комплексни решения за клиентите, които не 
само да улеснят тяхната работа, но и да гаран-
тират надеждност на проведените анализи. В 
годините преди присъединяването на България 
към Европейския съюз, българските лаборатор-
ни специалисти бяха изправени пред предиз-
викателството да въведат Европейските стан-
дарти при производството на безопасни храни, 
води, напитки. АКВАХИМ в сътрудничество с 
Асоциациите на различните хранителни сег-
менти направи възможно въвеждането на тези 
стандарти. Това сътрудничество беше свърза-
но с провеждането на серия семинари, в които 
бяха представени законодателните изисквания 
и предложени решения за въвеждането им в 

практиката. Благодарение на тези съвместни 
усилия, много месо- и млекопреработвателни, 
консервни предприятия и производители на 
вина, безалкохолни напитки и води модернизи-
раха своите лаборатории за качествен контрол 
и въведоха бързи тестове за контрол на физи-
кохимичните и микробиологични параметри. 
Немалко предприятия, които нямаха собствени 
лаборатории, предприеха стъпки за изгражда-
нето им. Специалистите на АКВАХИМ се вклю-
чиха активно във всички етапи – проектиране 
на помещенията, подбор и доставка на лабора-
торно оборудване, методическо съдействие при 
въвеждане и верифициране на действащите 
ISO стандарти за физикохимичен и микробио-
логичен контрол на храни и напитки. 

Още от първите години на създаването на АК-
ВАХИМ, доц. Великов е насочвал вниманието 
към осигуряването на силна методична под-
крепа при въвеждането на новите апарати и 
методи. Причината вероятно е, че като дълго-
годишен преподавател и изследовател винаги 
е търсил най-иновативното оборудване, реак-
тиви, готови тест набори, които да гарантират 
надеждност на аналитичните резултати и в съ-
щото време да са лесни за използване. По тази 
причина, основно изискване при постъпване на 
работа в АКВАХИМ е наличието на лабораторен 
опит, тъй като част от работата на търговските 
представители е обучение при въвеждането на 
нов апарат или тест, оказване на апликационна 
помощ и съдействие при анализиране на полу-
чените резултати. 
Това в комбинация с доставката на най-нови-
те апарати на водещи производители на ана-
литично оборудване позволи на българските 
специалисти да се възползват от преимущест-
вата на такова оборудване. А на нас, търгов-
ските представители, ни даде възможност да се 
обучим и да работим с най-новите апарати и да 
изпробваме най-новите тест набори. 
Разбира се, университетските и научно-изсле-
дователските лаборатории винаги са били клю-
чови партньори за АКВАХИМ. Благодарение на 
съвместните ни усилия бяха оборудвани лабо-
ратории за геномен, елементен и хроматограф-
ски анализи, в които българските докторанти и 
магистри да разработват проекти и да подгот-
вят публикации за водещи научни списания. 
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Когато инсталирах първия лабораторен фер-
ментор на фирма “Clever Scientific”, се развъл-
нувах както когато започвах първите си научни 
изследвания. Изведнъж осъзнах, че вече няма 
да има нощни смени в лабораторията за взе-
мане на проби. Благодарение на съвременните 
възможности на управляващия софтуер може 
не само да бъде планирано пробовземането, 
контролирането на рН и разтворен кислород, 
но и да се гарантира възпроизводимост на ус-
ловията на ферментационен процес. След което 
идва трудният въпрос – какво и колко е синте-
зирал изследваният микроорганизъм? Не искам 
да си спомням за времето, когато се молех на 
различни лаборатории в Италия и Германия да 
анализират 1 – 2 проби и да се опитат да оп-
ределят дали даден микроорганизъм е синтези-
рал известен или нов вторичен метаболит. Сега 
със масспектрометричните системи на “SCIEX” 
и разработените приложения може не само ко-
личествено да се определи акумулирането на 
дадено вещество, но и да се прогнозира и по-
твърди структурната му формула. 

Най-голяма радост и в същото време тъга оба-
че изпитах, когато инсталирахме първата сис-
тема за микробна идентификация на фирма 
“Biolog”. Всеки, който е идентифицирал ново-
изолирани микроорганизми, знае, че класиче-
ският ръчен процес, следвайки определителите 
за бактерии, дрожди и плесени, отнема от 3 до 
6 месеца. Този процес е свързан с използва-
нето на множество хранителни среди, посявки 
и микроскопски наблюдения. Благодарение на 
уникалната система от плаки, четец и софту-
ер “Microstation ID” идентифицира бактерии и 
дрожди за 1 – 2 дни и плесени до 5 дни. Докто-

рантите и магистрите в университетските мик-
робиологични катедри вече няма да губят цен-
но време за идентификация на новоизолирани 
щамове, а за различни генетични и молекулно 
биологични изследвания. Работата със секве-
натора на “Sciex” “GenomeLab” е максимално 
опростена и може за кратко време да разкрие 
тайните на генната експресия за даден микроб, 
растителни и животински клетки. Системата 

“SpectraMax® I3” на “Molecular Devices” е не 
просто четец за микроплаки, а мултифункцио-
нална платформа, в която може да бъде вгра-
ден образен цитометър “MiniMax®”, и потреби-
телят има възможност да прехвърли лекотата 
на работа със софтуера при приложения за 
стандартни четци на микроплаки към образни 
анализи на клетки. Със системата за феноти-
пен микроарей на фирма “Biolog”, изследвания-
та на биосинтетичните пътища на организмите 
е минитюаризирано и опростено. Достатъчно е 
да се избере подходящата плака, да се проведе 
24 – 72 часово култивиране в автоматичния че-
тец “Omnilog” и уникалният софтуер ще покаже 
съответния метаболитен път и отклоненията от 
него.

АКВАХИМ е участник в 3 научноизследовател-
ски проекта съвместно със Софийския Универ-
ситет, Пловдивския Университет и Пловдивския 
Медицински Университет. В рамките на това 
партньорство беше организирана конференция 
с доклади и постерна сесия по пробиотици, в 
която участваха повече от 15 водещи изсле-
дователи от 10 държави. Тази конференция е 
продължение на дългогодишната практика на 
АКВАХИМ за подпомагане на научно-изследо-
вателски конгреси и конференции в областта 
на химичните и биологични науки. На тези фо-
руми, освен представяния на водещи произ-
водители на аналитично оборудване, предста-
вители на АКВАХИМ са членове на комисии за 
постерни конкурси на млади учени, отличавай-
ки най-иновативните разработки с поощрител-
ни награди. Ежегодно АКВАХИМ присъжда на-
града за най-добра дипломна работа в областта 
на химичните науки. Дългогодишна практика е 
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наемането на стажанти на работа, на които се 
дава впоследствие възможност да се развиват 
като специалисти в АКВАХИМ. След оборудва-
нето на собствена микробиологична лабора-
тория в АКВАХИМ, една от нашите стажантки 
разработи дипломната си работа в АКВАХИМ и 
успешно защити магистърска степен. 

Два големи методични проекта с Министерство-
то на околната среда и водите бяха свързани 
с (1) внедряването на методология за гено-
типиране на дивите животни и (2) оценка на 
замърсяванията на повърхностните води. При 
тези проекти дадохме възможност за навлизане 
в българските контролни лаборатории на моле-
кулно биологични и химични техники от воде-
щи лаборатории в Германия.

Както споменах и в началото, обученията са не-
разделна част от нашата работа. Те не включ-
ват само обучения за работа с новоинстали-
рано оборудване. Специалистите на АКВАХИМ 
участват активно за приобщаване на младите 
колеги към високото качество на аналитичния 
процес чрез лекции и практически упражнения 
в университети за студенти по микробиология 
и молекулярна биология. Чрез Центъра за про-
фесионално обучение към АКВАХИМ и семина-
рите, организирани от нашето дружество, се 
прилага и принципът „учене през целия живот” 
- предоставяме актуална информация за новите 

МАЛКО СТАТИСТИКА: 

за 25-годишната си история АКВАХИМ:

• е участвал в повече от 68 специализи-
рани изложения – Булмедика, Булконтрола, 
Есенен и Пролетен Пловдивски панаири, 
Винария и Фудтех - Месомания и Светът на 
Млякото;

• е участвал в повече от 182 научни конфе-
ренции и конгреси; 

• е участвал в повече от 170 специализи-
рани национални и регионални семинара, 
организирани съвместно с браншови орга-
низации; 

• е направил повече от 168 презентации; 

• е организирал повече от 28 собствени се-
минари и конференции

• е организирал повече от 18 обучителни 
курса към центъра за професионално обу-
чение. 

Д-р Таня Рашева
Продуктов мениджър

стандартизирани методи, повишените изисква-
нията на контролните, сертифициращи и ак-
редитиращи органи. По този начин създаваме 
възможност за неформално общуване и обмен 
на опит между специалистите. 

През 2010 г. АКВАХИМ финансира първото 
и засега единствено обучение по ISO 15189 
(стандарт за акредитация на медицинските 
лаборатории) за ръководителите на клинични 
лаборатории на най-големите болници в Бълга-
рия. Поканените лектори от AFNOR – Франция 
са водещи оценители към френската служба по 
акредитация с повече от 25 години опит в ак-
редитацията на медицински лаборатории. Тех-
ният дългогодишен опит за осигуряване на ка-
чеството при медицинските изследвания беше 
важна стъпка в развитието на българските ди-
агностични лаборатории. 

И ако се върна към въпроса дали ми е скучна 
работата в Аквахим – отговорът е не, защото в 
тази работа има и участие в проекти, и обуче-
ние на лабораторни специалисти, и внедряване 
на високотехнологични решения! 

Надяваме се с нашите усилия да сме допринес-
ли за навлизането в българските лаборатории 
на висококачествени аналитични решения и с 
това да сме помогнали за задържането на мла-
дите хора в България. 



ФАКТОРИТЕ НА УСПЕХА
Към АКВАХИМ се присъединих преди 8 години – 
на фона на цялата история до момента на фир-
мата от 25 години – сравнително кратък период 
от време. Но … доста динамичен. 
Ако можем да разделим развитието на фирмата 
на 2 основни периода – „под шапката“ на “Мерк” 
– Германия, и самостоятелно съществуване – аз 
бях привлечен точно в момента на започване 
на функциониране на АКВАХИМ като отделна, 
независима фирма (а не представителство на 
друга фирма за България). От екипа, работил 
за германския концерн, бяха останали малко 
хора, имаше много новопривлечени колеги, с 
които трябваше да обновим фирмата и да ѝ по-
могнем да си възвърне позициите и оборотите 
от последните години – преди раздялата с нем-
ския гигант (при това по време на настъпване 
на Световната финансова криза!).  
За да изпълним тази цел – необходимо усло-
вие беше да изградим нов екип и да намерим 
иновационни продукти, с които да се наложим 
отново на пазара. По отношение на сформи-
ране на екипа - минахме през доста труднос-
ти – но в крайна успяхме да изградим силно 
ново фармацевтично направление (което пре-
ди това на практика бе изцяло преотстъпено 
на “Мерк”), нов отдел по молекулна биология, 
който активно подпомага дейността и на оста-
налите направления, нов отдел за медицински 
консумативи (с основна насоченост в областта 
на онкологията). Стабилизираха се и звената за 
работа с научна апаратура и отделът по лабо-
раторна медицина. 
Всички тези достижения по отношение на из-
граждане на екипи от специалисти се дължаха 
на няколко важни фактора: безупречна репу-

Д-р Любомир Праматаров
Търговски директор

тация на фирмата – така след труден подбор 
успяхме да привлечем нови хора, както и лоял-
ност на ръководството на фирмата към остана-
лите сътрудници – така успяхме да си върнем 
обратно от фирма “Мерк” част преотстъпените 
им най-стойностни “стари” служители на АКВА-
ХИМ.
По отношение на новите продукти – също не 
беше лесно. Трудно е да се опитваш да нала-
гаш иновативни и висококачествени продукти в 
най-бедната страна в Европейския съюз, къде-
то цената на стоките е решаваща за нивото на 
продажби. И, разбира се, в тази ситуация има-
хме променлив успех – някои продукти като на-
пример дихателните тестове (златен стандарт 
за неинвазивна диагностика на Хеликобактер 
пилори), ултразвукови апарати, апаратура и 
консумативи в областта на генетиката се ока-
заха невъзможни за утвърждаване на пазара. 
Други като например продуктите в сферата на 
асистираната репродукция (лекарства, храни-
телни среди, апарати и консумативи) или пък 
тези в сферата на разливане и приготвяне на 
цитостатици и химиотерапевтици – превърнаха 
фирмата ни в лидер на пазара в тези области. 
Можем да се похвалим и с партньорство с ино-
вативни компании, които нямат аналог в цял 
свят като например – например “Биомонитор” 
– производство на антитела, “Бюлман” – произ-
водство на диагностични китове и специфични 
антитела, фирми производителки на лекарства 
за редки болести и др. 
За да може фирмата ни да е успешна и да се 
доближим като финансови резултати до най-ус-
пешните ни времена от сътрудничеството с гер-
манския концерн “Мерк” – има много причини.
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ПО-ВАЖНИТЕ ФАКТОРИ 
ЗА НАШИЯ УСПЕХ СА: 

1. Изграждане на партньорски отношения 
с нашите клиенти (през всичките тези 
25 години фирмата се е стремяла винаги 
да се поставя на мястото и да защитава 
интересите на клиентите си);
2. Предлагане само на висококачествени 
продукти; 
3. Оказване на комплексни и пълни услуги 
на нашите клиенти (партньори);
4. Честност и коректност към партньори, 
клиенти, собствени служители и дори … 
към конкурентите ни!
5. Вяра в бъдещето и търпение при 
налагане на иновативните проекти и 
продукти. 

Разбира се, 25 години са нищожен период в 
развитието на една фирма. Ние можем в из-
вестна степен да се гордеем с постигнатите 
към момента резултати – но още повече трябва 
се стремим тази добра основа, която имаме в 
момента, да се надгражда и да се развива все 
повече във времето. За целта трябва да постиг-
нем още по-добра сплав между опита в екипа и 
ентусиазма и желанието за изява на по-млади-
те; между иновативните продукти и технологии 
и утвърдените и вече наложили се такива. И, 
разбира се, да продължим да добавяме нови и 
нови партньори, клиенти и продукти в семей-
ството на АКВАХИМ. Вярваме в успеха. И ще го 
постигаме винаги заедно - с нашите клиенти и 
партньори!



Предизвикателството да работиш за АКВАХИМ 
Много българи пробваха късмет и възможности да стартират собствен 
бизнес в далечните 90 години на миналия век  - началото на българската 
нова демокрация и на пазарната икономика. Малко успяха, започвайки 
от нулата, да развият и утвърдят бизнеса си въпреки политико-икономи-
ческите сътресения на прехода. 

АКВАХИМ е една от тези компании. Аз съм най-новият член на мени-
джърския екип и работя за АКВАХИМ едва от 4 години. Приех работата 
тук като професионално предизвикателство.  Собствениците, продали 
бизнеса на МЕРК, започваха почти от началото.  Погледнах приходите - 
83 % спад след продажбата. И после бавно нагоре: 6,8 млн.лв. за 2011 
г.;  9,2 млн.лв. за 2012 г.; 15,5 млн.лв. за 2013 г.,  за да стигнат почти 20 
млн. лв. понастоящем. Очевидно  от работата със световния химико-фар-
мацевтичен гигант екипът беше натрупал знания, опит и самочувствие 
от добре свършената работа и не се боеше да започне почти отначало. 

Доц. Великов и г-жа Цанкова обсъждаха  проект след проект за  меди-
цината, опазването на околната среда, университети и  научни органи-
зации, всеки с начало над милион евро. Структурираният нов бизнес в 
клиничните лаборатории и продажбата на лекарства за редки болести 
даваха вече първи резултати. Ръководителите на бизнес направления-
та д-р Шолева, д-р Праматаров, г-жа Жечева разговаряха авторитетно, 
мотивирано  и с нескрит ентусиазъм за всяка следваща стъпка, за нови 
и нови начинания. Е, в началото трудно ги разбирах, но какво пък, аз 
разбирам от моята си работа. 

Вижда се, бизнесът расте. Парите не стигат, разходите големи, има и 
излишни, доставчиците недоволстват, клиентите, най-вече държавните 
болници, плащат с огромно закъснение,  заради прословутата здравна 
реформа. 

Фискът също иска своето: всеки месец около 200 х. лв.  ДДС за внасяне. 
Но, за да внесем дължимото, трябва да получим изработеното. А за да 
стане това, средства от фиска трябва стигнат до болниците. И трябва да 

Теодора Халачева
Икономически директор

са достатъчно, за да има за заплати и ремонти, че и да остане за достав-
чиците.  

Нужни са инвестиции, за да расте бизнесът с реактиви и консумативи в 
клиничните лаборатории. Трябва и допълнителен оборотен капитал за 
реализацията на проектите  за доставка на високотехнологично оборуд-
ване. Банките са консервативни, нямат време да вникнат в детайлите на 
бизнеса, но търсят  печалби и свръхобезпечение, в повечето случаи на 
гърба на бизнеса.

И така намерих мястото си в пренареждането,  разширяването и упра-
влението на финансовата рамка на АКВАХИМ. 

Редуваха се дни на тежка работа, дискусии, анализи, отчети, писане 
на финансови обосновки на проекти и бизнеси. Приключваме проекта, 
месеца, годината, започва следваща. Хайде още малко, можем повече, 
можем навреме, добри сме, много сме добри!  

АКВАХИМ  успя да увеличи приходите си 4 пъти в сравнение с първата 
година след продажбата на бизнеса с МЕРК. Към екипа се присъединиха 
компетентни професионалисти и много млади хора с амбиция да се раз-
виват и успяват.  

Въпреки трудностите, ръководството никога не направи компромис със 
социалната ангажираност,  инвестициите в хората. Спонсорства, да-
рения, отпускане на стипендии, обучения, квалификационни курсове, 
участие в международни форуми – това е само част от  финансираните 
събития. Под купола на стъклената пирамида в централната ни офис-
сграда на мили тържества ежемесечно почитаме рождениците, новоро-
дените бебета и светлите празници. 

Четвърт вековната история на АКВАХИМ е доказателство, че с компе-
тентен екип, много труд, постоянство, упоритост и  почтеност успехът е 
гарантиран. 
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КОДЪТ НА ПОЗНАНИЕТО

Въпреки че „АКВАХИМ АД“ е търговска компания, в нея работят хора, отдадени на позна-
нието. На химичното, биологичното, медицинското и инженерното познание. Тези хора 
винаги са се стремели да огледат и най-малкия детайл от познанието, който да е от полза 
на клиентите и във връзка с това нямало как да не се роди и идеята за създаването на 
отдел, който стига до самия КОД на познанието, а именно ДНК основите, и от който отдел 
да не остава нищо скрито-покрито. 

И така в лето 2011, месец август, АКВАХИМ АД създава отдел „Молекулярна биология“, по-
сле си го прекръщава „Молекулна биология“, чиято цел е хуманна - да предлага апаратура 
и тестове за персонализирана медицина и да разчепква всички гени на хора, животни, 
растения и микроби, които водят до заболявания, и да ги хваща. 

И така хората в този отдел хващали гени всякакви, заболявания всякакви и започнали да 
генотипизират хора, животни, растения и микроби и като тръгнал един слух, че могат да 
генотипизират всичко, дори и несъществуващи видове и хоп, така един ден Изпълнител-
ната агенция по околна среда им казала: „Хайде като сте такива вълшебници и като сте 
толкоз добри с гените, да видим дали може да генотипизирате мечки, вълци, рисове и диви 
котки без да ги виждате, без да ги хващате и да ги определите и да ги проследите къде 
ходят и какво правят“. 

Екипът на отдел „Молекулна биология“ обаче не се стреснал и мислил, мислил и тръгнал 
по гори и пътечки, с български и международни партньори, да дебне като че ли отдавна 
изчезналите от българските земи рисове и неизчезналите мечоци, вълци и диви котки. 
Дебнали, дебнали и събрали проби от козина, нокти и не толкова приятните фекалии и 
така генотипизирали всички мечки, вълци, рисове и диви котки в България, определили 
популациите им и заложили основите за техния генетичен мониторинг. 

Д-р Величка Кърджева
Завеждащ отдел „Молекулна биология“
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СТАНДАРТ НА АКВАХИМ ЗА МЕЖДУЛАБОРАТОРНО ПОХАПВАНЕ 
ХОРИЗОНТАЛЕН МЕТОД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА КОЛЕДНА КАПАМА 

 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Тази процедура е свързана със създаването на превъзходен продукт за 
коледните празници с отлични  вкусови показатели. 

2. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
Всички документи, свързани с тази процедура, представляват рецептури, 
предавани от поколение на поколение от столетия в югозападна България. 

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 е традиционно българско национално ястие от Разлог, Югозападна 

България. Думата е с персийски произход. Приготвя се от кисело зеле, ориз, 
подправки — червен пипер, дафинов лист и чесън, различни видове месо 
(свинско, телешко, кървавица, наденица, от пиле, от заек и др.).  

4. ПРИНЦИП 
Реди се на пластове, като свинското се поставя на дъното. Залива се с чаша 
червено вино и вода. Оригиналната капама се готви в казан върху открит огън. 
Сега е по-известен друг начин на приготвяне — в запечатано с тесто глинено 
гърне (гювеч) се пече няколко часа във фурна. 

 

5. ХРАНИТЕЛНИ СУРОВИНИ 
5.1. месо от прасе (Sus scrofa domestica) – 500 g 
5.2. месо от теле (Bos primigenius) – 500 g 
5.3. домашна кокошка (Gallus gallus domesticus) на млада възраст с 
тегло 1000 g – 1 бр. 
5.4. кайма (получава се като смес от равни части месо от теле и 
прасе след машинно ножово хомогенизиране) - 300 g  
5.5. пушени гърди или сланина (домашно приготвен или фабрично 
произведен готов за употреба продукт) - 300 g  
5.6. бански суджук (домашно приготвен или фабрично произведен 
готов за употреба продукт) - 200 g  
5.7. зелка (Brassica oleracea var. Capitata) подложена на 
млечнокисела ферментация с тегло 1000 g - 1 бр  
5.8. ориз (Oryza sativa) - 100 g  
5.9. олио от слънчоглед (Helianthus annuus) - 200 ml  
5.10. лук (Allium cepa) - 2 бр. корени 
5.11. черен пипер (Piper nigrum) – 5 g  
5.12. червен пипер (Capsicum annuum) – 5 g  
5.13. чубрица (Satureja) – 5 g  
5.14. дафинов лист (Laurus nobilis) - 3 бр. 
5.15. NaCl 1 – 5 g  
5.16. червено вино – 200  ml  
5.17. брашно - 50 g  
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 AQUACH M    05 
      6. КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА СУРОВИНИТЕ 

Безопасността на изходните суровини се проверява както следва: 
 
 

1. Проверка на ориза и брашното, че не са  
генетично модифицирани със системата за  
генетичен анализ “GеXP” (Beckman Coulter) 
 

2. Проверка на свинското месо за трихинели 
 по референтния метод на  регламент 2075 
 

3. Проверка на банския суджук дали  
съдържа соеви белтъци: Набор за  
количествено определяне на соя 
 в храни “InCura”  
 

4. Проверка на органичните замърсители 
 в продуктите (олио, подправки, вино) с  
автоматизираната многофункционална  
система “Пестилайзер –  
Robokrom-HPLC-TOTAD-GC-MS”  
на фирма KONIK-TECН 
 

5. Проверка за наличието на тежки метали 
и живак в суровините и чешмяната вода 
 с ”ICP Prodigy” и живачен анализатор 
 ”Hydra IIaa” на Teledyne Leeman Labs  
 
 
 

7. АПАРАТУРА И СТЪКЛАРИЯ  
 

7.1. Лабораторна сушилня с възможност за поддържане на 
температурата при 200оС 
7.2. Нагревателна плоча или магнитна бъркалка със загряване 
7.3. Лабораторен скалпел с големина на острието 10 cm  
7.4. Eлектрически ножов хомогенизатор  
7.5. Лабораторно сито 
7.6. Лабораторен ситов сортиращ апарат 
7.7. Съд за третиране в лабораторна сушилня: изработен от 
керамика или глина с капак (гювеч). 
7.8. Лабораторна пластмасова дъска  
7.9. Лабораторни шпатули от неръждаема стомана за дозиране и 
хомогенизиране 
7.10. Техническа везна с точност 0,01 g  
7.11. Бехерова чаша 600 ml ниска форма или кристализатор 500 ml  
7.12. Лабораторен съд с тефлоново покритие с диаметър 30 cm 
ниска форма с капак (тиган с капак) 
7.13. Мерителни цилиндри за дозиране на течности, минимални 
изисквания клас В (препоръчително е на фирма “Brand”)  
7.14. Форматна филтърна хартия “бяла лента” 
7.15. Лични предпазни средства: лабораторни очила 
7.16. Лични предпазни средства: лабораторни ръкавици за работа 
при високи температури 
7.17. Хладилник 
7.18. Хирургически конци 
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 по референтния метод на  регламент 2075 
 

3. Проверка на банския суджук дали  
съдържа соеви белтъци: Набор за  
количествено определяне на соя 
 в храни “InCura”  
 

4. Проверка на органичните замърсители 
 в продуктите (олио, подправки, вино) с  
автоматизираната многофункционална  
система “Пестилайзер –  
Robokrom-HPLC-TOTAD-GC-MS”  
на фирма KONIK-TECН 
 

5. Проверка за наличието на тежки метали 
и живак в суровините и чешмяната вода 
 с ”ICP Prodigy” и живачен анализатор 
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7.14. Форматна филтърна хартия “бяла лента” 
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7.18. Хирургически конци 
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 AQUACH M  06 
      8. ПОДГОТОВКА  НА СУРОВИНИТЕ  

8.1. Оризоподготовка. Използва се стандартна оперативна процедура.  

Оризът (5.8) се сортира, използвайки лабораторен ситов сортиращ апарат (7.6). Ако 

няма такъв в лабораторията, се провежда ръчна обработка (която е трудна за 

стандартизиране), при която оризът се преглежда и сортира ръчно, като се 

отстраняват зърна с цвят и форма, различни от стандартната. Оризът се поставя в 

бехерова чаша ниска форма или кристализатор (7.11) и се добавят 400 ml чешмяна 

вода, измерени с лабораторен цилиндър (7.13.). Сместа се разбърква в 

продължение на 1 – 2 min с метална шпатула (7.9.) и водата внимателно се 

отдекантира. Процедурата се повтаря 3 – 4 пъти до отдекантирането на бистра 

вода. След това оризът се прехвърля в лабораторно сито (7.5) и престоява 15 – 20 

min върху форматна филтърна хартия (7.14) с цел максимално отстраняване на 

промивните води.  

8.2. Лукоподготовка. Използва се стандартна оперативна процедура.  

С помощта на лабораторен скалпел (7.3). внимателно се премахва външната 

обвивка на лука (5.10). Лукът се подлага на ножово раздробяване (ръчно 7.3 или с 

електрически ножов хомогенизатор 7.4.) до размер на частичките 1 – 2 mm. 

Внимание: при предварителната обработка на лука се отделя течност, съдържаща 

алкалоиди. Тези алкалоиди са силно летливи и могат да предизвикат дразнене на 

очите. 

Фрази на риска: R 36 - агент, предизвикващ дразнене на очите.  

Фрази на безопасност: S26  - В случай на контакт с очите, незабавно промийте с 

много вода или стерилен физиологичен разтвор в продължение на поне 15 

минути.  

Лични предпазни средства: лабораторни очила (7.15) 

 

8.3. Подготовка на плънката. Използва се стандартна оперативна 
процедура.  
 
100 ml олио от слънчоглед се поставя в лабораторен съд с тефлоново 

покритие с диаметър 20 – 30 cm. Съдът се поставя на лабораторна 

нагряваща плоча и постепенно се увеличава температурата до достигане на 

точката на кипене на слънчогледовото масло. При достигане на точката на 

кипене се поставя лукът (8.2.). Сместа се хомогенизира до увеличаване на 

светопропускливостта на лука. След това към сместа се добавя промитият 

ориз и започва равномерно разбъркване до увеличаване 

светопропускливостта на ориза. След промяна на цвета от матов в стъклен 

към ориза се добавят черен пипер (5.11) , червен пипер (5.12.), чубрица 

((5.13) и NaCl (5.15) при непрекъснато разбъркване с лабораторна шпатула 

(7.9). След това към сместа се добавят 300 ml чешмяна вода, намалява се 

температурата на плочата и се оставя за 30 min до пълно омекване на 

съставките. 25% от така приготвената смес се използват за обработка на 

пилето, а останалите 75% като изходен продукт за приготвяне на сърми. 
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Лични предпазни средства: лабораторни очила (7.15) 

 

8.3. Подготовка на плънката. Използва се стандартна оперативна 
процедура.  
 
100 ml олио от слънчоглед се поставя в лабораторен съд с тефлоново 

покритие с диаметър 20 – 30 cm. Съдът се поставя на лабораторна 

нагряваща плоча и постепенно се увеличава температурата до достигане на 

точката на кипене на слънчогледовото масло. При достигане на точката на 

кипене се поставя лукът (8.2.). Сместа се хомогенизира до увеличаване на 

светопропускливостта на лука. След това към сместа се добавя промитият 

ориз и започва равномерно разбъркване до увеличаване 

светопропускливостта на ориза. След промяна на цвета от матов в стъклен 

към ориза се добавят черен пипер (5.11) , червен пипер (5.12.), чубрица 

((5.13) и NaCl (5.15) при непрекъснато разбъркване с лабораторна шпатула 

(7.9). След това към сместа се добавят 300 ml чешмяна вода, намалява се 

температурата на плочата и се оставя за 30 min до пълно омекване на 

съставките. 25% от така приготвената смес се използват за обработка на 

пилето, а останалите 75% като изходен продукт за приготвяне на сърми. 
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      8. ПОДГОТОВКА  НА СУРОВИНИТЕ  
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 AQUACH M    07 
      8.4. Сърмоподготовка. Стандартната процедура включва няколко етапа, които можете 

да разгледате като натиснете на съответните заглавия 
8.4.1. Подготовка на ферментиралото зеле:  
Зелката (5.7) се оставя да се отцеди за 1 – 2 часа от ферментационната течност (саламура). 
Много внимателно със скалпел (7.3) се отделят външните листа 10 – 12 бр. като се 
внимава да не се наруши целостта им. Сърцевината на зелката се хомогенизира с ножов 
хомогенизатор (ръчен или електрически) до получаване на частици с размери 10 – 20 mm.  
8.4.2. Получаване на плънка за сърми: 
Към 75 % от продукта в т. 8.3. се добавя 300 g кайма (5.4). Сместа се хомогенизира с 
тефлонова или дървена шпатула до получаването на хомогенна смес и термичната 
обработка продължава още 15 – 30 min. 
8.4.3. Получаване на сърми: 
Върху лабораторната пластмасова дъска се поставя лист от ферментиралото зеле (8.4.1.). 
В средата на листа се поставя 50 g  плънка (8.4.2.), след което зелевият лист се прегъва 
около плънката така, че да се оформи равномерен пакет с размери дължина 6 - 8 cm и 
ширина 3 – 5 cm. 
8.5. Подготовка на месните ингредиенти  
8.5.1. Получаване на пълнено пиле.  
Пилето (5.3) се изважда от хладилника (7.17) и се темперира на стайна температура за 10 
min. Почиства се вътрешността и се подсушава. Подготвената плънка в т. 8.3. се поставя в 
естествено оформената кухина на пилето и пилето се зашива с хирургически конци (7.18). 
8.5.2. Подготовка на месото от прасе и теле.  
Месото от прасе и теле се темперира на стайна температура за 10 min, след което се 
нарязва на парчета със скалпел (7.3) с размери дължина 8 см, широчина 5 см, дебелина 
1,5 см.  
8.5.3. Подготовка на банския суджук и пушените гърди – няма такава - поставят се цели 
8.6. Подготовка на тесто: 
50 g брашно (5.17) се смесват с 20 ml чешмяна вода при непрекъснато хомогенизиране. 
Получената смес е бяла на цвят с пастообразна консистенция.  

 9. ПРОЦЕДУРА 

В съда за термична обработка (7.7)  се поставя накълцаното 
ферментирано зеле (8.4.1.). В средата върху зелето се позиционира 
пълненото пиле (8.5.1.). Около него се нареждат последователно в 
хоризонтална и вертикална посока пушените гърди, банският 
суджук (8.5.3.) и подготвените парчета месо от прасе и теле (8.5.2.). 
Добавят се 100 ml олио от слънчоглед (5.9), 200 ml вино (5.16) и 200 
ml чешмяна вода. След поставяне на капака се запълват процепите с 
тестото (т. 8.6.) 

Напълненият съд за термична обработка се поставя в лабораторната 
сушилня, предварително загрята до 200оС и се подлага на термично 
третиране в продължение на 150 min. След приключване на 
термичната обработка, съдът се изважда от лабораторната сушилня. 
Внимание: при поставянето и изваждането на съда трябва да се 
използват лични предпазни средства (лабораторни ръкавици за 
работа при висока температура - 7.16.), за да се избегне изгаряне на 
кожата. 
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пълненото пиле (8.5.1.). Около него се нареждат последователно в 
хоризонтална и вертикална посока пушените гърди, банският 
суджук (8.5.3.) и подготвените парчета месо от прасе и теле (8.5.2.). 
Добавят се 100 ml олио от слънчоглед (5.9), 200 ml вино (5.16) и 200 
ml чешмяна вода. След поставяне на капака се запълват процепите с 
тестото (т. 8.6.) 

Напълненият съд за термична обработка се поставя в лабораторната 
сушилня, предварително загрята до 200оС и се подлага на термично 
третиране в продължение на 150 min. След приключване на 
термичната обработка, съдът се изважда от лабораторната сушилня. 
Внимание: при поставянето и изваждането на съда трябва да се 
използват лични предпазни средства (лабораторни ръкавици за 
работа при висока температура - 7.16.), за да се избегне изгаряне на 
кожата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AQUACH M    07 
      8.4. Сърмоподготовка. Стандартната процедура включва няколко етапа, които можете 

да разгледате като натиснете на съответните заглавия 
8.4.1. Подготовка на ферментиралото зеле:  
Зелката (5.7) се оставя да се отцеди за 1 – 2 часа от ферментационната течност (саламура). 
Много внимателно със скалпел (7.3) се отделят външните листа 10 – 12 бр. като се 
внимава да не се наруши целостта им. Сърцевината на зелката се хомогенизира с ножов 
хомогенизатор (ръчен или електрически) до получаване на частици с размери 10 – 20 mm.  
8.4.2. Получаване на плънка за сърми: 
Към 75 % от продукта в т. 8.3. се добавя 300 g кайма (5.4). Сместа се хомогенизира с 
тефлонова или дървена шпатула до получаването на хомогенна смес и термичната 
обработка продължава още 15 – 30 min. 
8.4.3. Получаване на сърми: 
Върху лабораторната пластмасова дъска се поставя лист от ферментиралото зеле (8.4.1.). 
В средата на листа се поставя 50 g  плънка (8.4.2.), след което зелевият лист се прегъва 
около плънката така, че да се оформи равномерен пакет с размери дължина 6 - 8 cm и 
ширина 3 – 5 cm. 
8.5. Подготовка на месните ингредиенти  
8.5.1. Получаване на пълнено пиле.  
Пилето (5.3) се изважда от хладилника (7.17) и се темперира на стайна температура за 10 
min. Почиства се вътрешността и се подсушава. Подготвената плънка в т. 8.3. се поставя в 
естествено оформената кухина на пилето и пилето се зашива с хирургически конци (7.18). 
8.5.2. Подготовка на месото от прасе и теле.  
Месото от прасе и теле се темперира на стайна температура за 10 min, след което се 
нарязва на парчета със скалпел (7.3) с размери дължина 8 см, широчина 5 см, дебелина 
1,5 см.  
8.5.3. Подготовка на банския суджук и пушените гърди – няма такава - поставят се цели 
8.6. Подготовка на тесто: 
50 g брашно (5.17) се смесват с 20 ml чешмяна вода при непрекъснато хомогенизиране. 
Получената смес е бяла на цвят с пастообразна консистенция.  
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10. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Готовият продукт се поставя в центъра на лабораторна 
маса за органо-лептичен анализ.   

11. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Органо-лептичен анализ  

Проверката на качеството на готовия продукт се осъществява 
при следните условия: задължително е наличието на 
достатъчен брой анализатори с цел получаването на 
статистически значим резултат. Задължително е органо-
лептичният анализ да се осъществява на маса за органо-
лептичен анализ с придружаващи подсилващи вкуса 
помощни средства (червено вино и подобни) при непрекъснат 
фон от празнична коледна музика. При спазване на 
посочените по-горе условия се гарантира прекрасно 
настроение и незабравими спомени!  

Бел. ред.: При по-обилно поемане на вкусния продукт се 
увеличава рискът от развитие на метаболитен синдром. 
Затова след празниците използвайте консолидираните 
системи на „Бекман Култър” от линията “UniCel”, за да 
проверите поне липидния си профил (и анфас)! 

 

Добър апетит и наздраве! 
 

ДОБЪР АПЕТИТ И НАЗДРАВЕ!
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  AQUACH M   09 
      ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНО 

ИЗПИТВАНЕ НА КОКТЕЙЛ 
І. Спецификация 
Коктейл с приятен плътен вкус, коледно бял и ледено студен, но със свеж кайсиев аромат, който 
напомня, че ще дойде и топлото лято. 
ІІ. Инструкция за приготвяне и употреба: 

1. Поставете в шейкъра: 1 част сметана, 2 части кайсиева ракия, 4 части натрошен лед (Заб.: Да се 
използват мерителните съдове на BRAND) 

 
2. Хомогенизирайте добре и прехвърлете в чаша. Поръсете с канела. Украсете. 
 
3. Прилага се в умерени дози за поддържане на препоръчваната от природата температура на тялото и 
доброто настроение. 
4. Качествен контрол: 

4.1.Проверете със системата за генетичен анализ „GeXP”  
(на Bckman Coulter), че в сметаната и водата не се съдържат  
недопустими  микроорганизми. 
4.2. С роботизираната многофункционалната система  
„Пестилайзер” (Robocrom-HPLC-TOTAD-GC-MS, KONIK-TECH) проверете 
 органичните замърсители в продуктите. Не пропускайте и метанола.  
Докато системата работи сама, ще ви остане достатъчно време за  
коледното пазаруване. 
4.3. Контролирайте дори диоксините, спестявайки усилията 
 за пробоподготовка с автоматизираната система „TRP”   
(Fluid Management Systems). Ще успеете да отделите и време за почивка. 
4.4. За да сте сигурни, че няма да увеличите теглото си от тежките  
метали в продуктите, проверете тяхното съдържание с „ICP Prodigy”  
 (Teledyne Leeman Labs).  

V. Калибриране: със ССМ на RTC и Dr. Ehrenstorfer. 
VI. Отчитане на резултатите:  

6.1. Температурата отчетете, както 
намерите за добре! 
6.2. Настроението отчетете по скала от 1 до 
10 (1 е добро настроение, 10 е супер;  
резултат – лошо настроение не се допуска). 

VII. Докладване на резултатите: Изпратете 
получените резултати до 15.01.2011 г. на 
електронен адрес: spisanie@aquachim.bg. 
VIII. Резултатът от междулабораторното изпитване 
ще бъде публикуван в брой 1 за 2011 г. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА КОКТЕЙЛ
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V. Калибриране: със ССМ на RTC и Dr. Ehrenstorfer. 
VI. Отчитане на резултатите:  

6.1. Температурата отчетете, както 
намерите за добре! 
6.2. Настроението отчетете по скала от 1 до 
10 (1 е добро настроение, 10 е супер;  
резултат – лошо настроение не се допуска). 

VII. Докладване на резултатите: Изпратете 
получените резултати до 15.01.2011 г. на 
електронен адрес: spisanie@aquachim.bg. 
VIII. Резултатът от междулабораторното изпитване 
ще бъде публикуван в брой 1 за 2011 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AQUACH M    05 
      6. КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА СУРОВИНИТЕ 

Безопасността на изходните суровини се проверява както следва: 
 
 

1. Проверка на ориза и брашното, че не са  
генетично модифицирани със системата за  
генетичен анализ “GеXP” (Beckman Coulter) 
 

2. Проверка на свинското месо за трихинели 
 по референтния метод на  регламент 2075 
 

3. Проверка на банския суджук дали  
съдържа соеви белтъци: Набор за  
количествено определяне на соя 
 в храни “InCura”  
 

4. Проверка на органичните замърсители 
 в продуктите (олио, подправки, вино) с  
автоматизираната многофункционална  
система “Пестилайзер –  
Robokrom-HPLC-TOTAD-GC-MS”  
на фирма KONIK-TECН 
 

5. Проверка за наличието на тежки метали 
и живак в суровините и чешмяната вода 
 с ”ICP Prodigy” и живачен анализатор 
 ”Hydra IIaa” на Teledyne Leeman Labs  
 
 
 

7. АПАРАТУРА И СТЪКЛАРИЯ  
 

7.1. Лабораторна сушилня с възможност за поддържане на 
температурата при 200оС 
7.2. Нагревателна плоча или магнитна бъркалка със загряване 
7.3. Лабораторен скалпел с големина на острието 10 cm  
7.4. Eлектрически ножов хомогенизатор  
7.5. Лабораторно сито 
7.6. Лабораторен ситов сортиращ апарат 
7.7. Съд за третиране в лабораторна сушилня: изработен от 
керамика или глина с капак (гювеч). 
7.8. Лабораторна пластмасова дъска  
7.9. Лабораторни шпатули от неръждаема стомана за дозиране и 
хомогенизиране 
7.10. Техническа везна с точност 0,01 g  
7.11. Бехерова чаша 600 ml ниска форма или кристализатор 500 ml  
7.12. Лабораторен съд с тефлоново покритие с диаметър 30 cm 
ниска форма с капак (тиган с капак) 
7.13. Мерителни цилиндри за дозиране на течности, минимални 
изисквания клас В (препоръчително е на фирма “Brand”)  
7.14. Форматна филтърна хартия “бяла лента” 
7.15. Лични предпазни средства: лабораторни очила 
7.16. Лични предпазни средства: лабораторни ръкавици за работа 
при високи температури 
7.17. Хладилник 
7.18. Хирургически конци 
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  AQUACH M   09 
      ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНО 

ИЗПИТВАНЕ НА КОКТЕЙЛ 
І. Спецификация 
Коктейл с приятен плътен вкус, коледно бял и ледено студен, но със свеж кайсиев аромат, който 
напомня, че ще дойде и топлото лято. 
ІІ. Инструкция за приготвяне и употреба: 

1. Поставете в шейкъра: 1 част сметана, 2 части кайсиева ракия, 4 части натрошен лед (Заб.: Да се 
използват мерителните съдове на BRAND) 

 
2. Хомогенизирайте добре и прехвърлете в чаша. Поръсете с канела. Украсете. 
 
3. Прилага се в умерени дози за поддържане на препоръчваната от природата температура на тялото и 
доброто настроение. 
4. Качествен контрол: 

4.1.Проверете със системата за генетичен анализ „GeXP”  
(на Bckman Coulter), че в сметаната и водата не се съдържат  
недопустими  микроорганизми. 
4.2. С роботизираната многофункционалната система  
„Пестилайзер” (Robocrom-HPLC-TOTAD-GC-MS, KONIK-TECH) проверете 
 органичните замърсители в продуктите. Не пропускайте и метанола.  
Докато системата работи сама, ще ви остане достатъчно време за  
коледното пазаруване. 
4.3. Контролирайте дори диоксините, спестявайки усилията 
 за пробоподготовка с автоматизираната система „TRP”   
(Fluid Management Systems). Ще успеете да отделите и време за почивка. 
4.4. За да сте сигурни, че няма да увеличите теглото си от тежките  
метали в продуктите, проверете тяхното съдържание с „ICP Prodigy”  
 (Teledyne Leeman Labs).  

V. Калибриране: със ССМ на RTC и Dr. Ehrenstorfer. 
VI. Отчитане на резултатите:  

6.1. Температурата отчетете, както 
намерите за добре! 
6.2. Настроението отчетете по скала от 1 до 
10 (1 е добро настроение, 10 е супер;  
резултат – лошо настроение не се допуска). 

VII. Докладване на резултатите: Изпратете 
получените резултати до 15.01.2011 г. на 
електронен адрес: spisanie@aquachim.bg. 
VIII. Резултатът от междулабораторното изпитване 
ще бъде публикуван в брой 1 за 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AQUACH M   09 
      ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНО 

ИЗПИТВАНЕ НА КОКТЕЙЛ 
І. Спецификация 
Коктейл с приятен плътен вкус, коледно бял и ледено студен, но със свеж кайсиев аромат, който 
напомня, че ще дойде и топлото лято. 
ІІ. Инструкция за приготвяне и употреба: 

1. Поставете в шейкъра: 1 част сметана, 2 части кайсиева ракия, 4 части натрошен лед (Заб.: Да се 
използват мерителните съдове на BRAND) 

 
2. Хомогенизирайте добре и прехвърлете в чаша. Поръсете с канела. Украсете. 
 
3. Прилага се в умерени дози за поддържане на препоръчваната от природата температура на тялото и 
доброто настроение. 
4. Качествен контрол: 

4.1.Проверете със системата за генетичен анализ „GeXP”  
(на Bckman Coulter), че в сметаната и водата не се съдържат  
недопустими  микроорганизми. 
4.2. С роботизираната многофункционалната система  
„Пестилайзер” (Robocrom-HPLC-TOTAD-GC-MS, KONIK-TECH) проверете 
 органичните замърсители в продуктите. Не пропускайте и метанола.  
Докато системата работи сама, ще ви остане достатъчно време за  
коледното пазаруване. 
4.3. Контролирайте дори диоксините, спестявайки усилията 
 за пробоподготовка с автоматизираната система „TRP”   
(Fluid Management Systems). Ще успеете да отделите и време за почивка. 
4.4. За да сте сигурни, че няма да увеличите теглото си от тежките  
метали в продуктите, проверете тяхното съдържание с „ICP Prodigy”  
 (Teledyne Leeman Labs).  

V. Калибриране: със ССМ на RTC и Dr. Ehrenstorfer. 
VI. Отчитане на резултатите:  

6.1. Температурата отчетете, както 
намерите за добре! 
6.2. Настроението отчетете по скала от 1 до 
10 (1 е добро настроение, 10 е супер;  
резултат – лошо настроение не се допуска). 

VII. Докладване на резултатите: Изпратете 
получените резултати до 15.01.2011 г. на 
електронен адрес: spisanie@aquachim.bg. 
VIII. Резултатът от междулабораторното изпитване 
ще бъде публикуван в брой 1 за 2011 г. 
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V. Калибриране: със ССМ на RTC и Dr. Ehrenstorfer.
VI. Отчитане на резултатите:
             6.1. Температурата отчетете, както намерите 
             за добре!
             6.2. Настроението отчетете по скала от 1 до 10 
             (1 е добро настроение, 10 е супер; резултат – 
             лошо настроение не се допуска).
VII. Докладване на резултатите: Изпратете 
получените резултати до 15.02.2018 г. на електронен 
адрес: spisanie@aquachim.bg.
VIII. Най-добрите протоколи от междулабораторното 
изпитване ще бъдат наградени през 2018 г.
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въпреки стремежа ни към здравословен начин на живот, непрекъснато сме 
изложени на неблагоприятното влияние на тежките метали, които еже-
дневно постъпват в тялото ни.

Тежките метали са тъканни отрови, които възпрепятстват 
нормалната ензимна обмяна. натрупването им в живия организъм 
води до остро или хронично отравяне.

Кои са тежките метали, които поглъщаме?

най-често под тежки метали се подразбират никел, алуминий, арсен, ка-
дмий, олово и живак, макар че строго научно погледнато едва ли алуминият, 
пък камо ли арсенът попадат в тази група!

ТежКиТе МеТали и ХраниТе – очистване на организма 
със здравословна трапеза по празниците!

никелът се наслоява в синусите, главата, сърцето и гръбначния мозък и е 
отрова, която поразява нервната система и белите дробове. 

алуминият нарушава обмяната на флуора и фосфора, като по този начин 
води до извличане на жизненоважни минерали.

арсенът има свойството да измества микроелементите в ензимния със-
тав, поради което пряко се намесва в метаболитните процеси.

Кадмият и натрупването му засяга панкреаса, артериалните съдове, 
води до повишено кръвно налягане, анемия, заболявания на бъбреците и чер-
ния дроб, както и ред други проблеми, сред които и хронична умора. 

Оловото се отлага в костите, влияе на калциевия метаболизъм, а оттам 
и на провеждането на нервните импулси. 

Токсични живачни съединения въздействат върху кръвните клетки и 
оказват влияние върху дейността на жлезите, нервната система и мозъка. 
 
Как да предпазим и пречистим нашия организъм от натрупване 
на тежки метали?

използвайте коледните и новогодишни празници, за да осигури-
те на семейството си здравословна трапеза, включваща храни 
за пречистване на организма. ето няколко съвета от екипа на 
аКВаХиМ:

да започнем с бъдни вечер. традицията повелява за трапезата на бъдни 
вечер ястията да са седем – като броя на дните в седмицата; девет – 
колкото месеца трае бременността на жената или дванадесет – колкото 
са апостолите. 

нашите баби казват:

- Сложете на масата мед – за да ви е сладък животът! освен неза-
менимите си вкусови качества, медът има невероятно силно антисептич-
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но, антиоксидантно и прочистващо организма действие. той се използва за 
борба с различни инфекции и намалява възпалението на тъканите. прите-
жава силно изразено антиканцерогенно и противотуморно действие, чес-
то резултат от завишените концентрации на тежки метали в човешкия 
организъм.

- лук сложете, за да е много имотът, като люспите му! лукът е 
богат на витамин с (до 33 ml%), на витамин в (до 60 ml%) и на флавоноиди. 
той стимулира естествения синтез на интерферон в тялото, който защи-
тава и подсилва имунната ни система. витамин с е важен антиоксидант. 
биофлавоноидите имат отношение за здравите капилярни стени, за огра-
ничаване на възпалителните процеси и за наличието на колаген, който от 
своя страна е важен градивен елемент на мускулите, ставите и кожата, 
често засегнати от токсичното въздействие на арсена, оловото и живака.

- чесън, за да ви пази от зли сили! приемането на пресен чесън освен 
всичките му известни лечебни свойства намалява риска от артеросклеро-
за, намалява тромбозите и снижава нивото на холестерола. Употребата на 
чесън прави кръвоносните съдове по-еластични. оказва се, че във всичко, 
което мирише остро (зелето), люти на очите (лука), пари на езика (чесън, 
хрян), се съдържат сулфиди – съединения на сярата, такива като сероводо-
рода. тези растения имат отлични свойства като протектори срещу нат-
рупване на тежки метали. освен това чесънът съдържа германий и селен 
и е в състояние освен да служи като защита срещу натрупване на тежки 
метали и да ги неутрализира, ако вече присъстват в организма.

- житото, най-важната храна на българина! житото е основното 
меню в една разтоварваща диета. покълналото жито е една от най-по-
лезните и незаменими храни на света. Хората го ядат от няколко хиляди 
години, така че спокойно можем да се доверим на историята. житото със 
своята висока биологична активност и хранителна стойност повишава ра-
ботоспособността, изостря зрението, засилва растежа на костите, заз-
дравява косъма и подобрява регенерацията на тъканите, важен момент при 
възстановяване на организма от натравяния.

- Сложете ядки, за да е пълна кесията с пари! бадеми, орехи, лешници, 
кашу, фъстъци, сусам, слънчогледово и тиквено семе. всички знаем, че са 
вкусни. а защо са полезни? по няколко, все съществени причини:    те са 
основен източник на протеини и лесно усвоими ненаситени мастни кисе-
лини; съдържат основни витамин, като а, е, от групата в;  богати са на 
микроелементи - калий, магнезий, фосфор, селен и др. тези витамини имат 
жизненоважна роля за елиминирането на тежките метали. 

- напълнете фруктиерата с плодове, за да е топла и плодород-
на годината! те съдържат голямо количество целулоза, която е филтър 
за токсините. Червеният грейпфрут съдържа пектин, който се свързва с 
холестерола, като по този начин прочиства кръвта. Грейпфрутът е от-
личен детоксикатор на червата с антивирусните си свойства. лимоните 
са отлични детоксикатори на черния дроб. съдържат големи количества 
витамин с, необходими на организма, за да произведе важно вещество, 
наречено глутатион. Глутатионът помага за детоксикацията на черния 
дроб от вредни химикали. ябълките са богати на пектин, който се свързва 
с холестерола и тежките метали в организма, спомагат още за премахва-
не и разграждане на токсините в червата. всички цитрусови плодове са 
изключително богати на витамин с. Установено е, че приемът на желязо в 
комбинация с витамин с може да намали концентрацията на кадмий в орга-
низма. счита се, че селенът и цинкът са едни от най-ефективните начини 
за предпазване от токсични нива на кадмий.

- Ошав от сушени плодове – колкото повече са видовете плодове, 
толкова по-богата ще е годината! сушените плодове са богати на 
калций и цинк – те са жизненоважни минерали, които имат редица функции 
в нашия организъм. имат отношение към предпазването от оловни натра-
вяния, тъй като изместват оловото от костите и предпазват от акуму-
лирането му в чревния тракт.

- направете постни сърмички с кисело зеле, символ на новото 
поколение през годината! киселото зеле е богато на германий. поради 
анионогенния си характер той има свойството да се свързва с йоните на 
тежките метали, като по този начин пречи на разпространението им в 
организма. същевременно повишава енергията и издръжливостта  и имун-
ната защита, тъй като стимулира синтеза на интерферон.

- напълнете каната с червено вино! ползите от полифенолите във 
виното са познати отдавна. те формират стабилни химични съединения с 
протеините. те очистват организма при отравянето с алкалоид и извеж-
дат тежките метали от тялото. виненият полифенол действа на сърдеч-
но-съдовата система, подобрява кръвообращението, поддържа еластич-
ността на кръвоносните съдове. 

наздраве за весела Коледа и щастлива нова Година!

„И  нека ХРАНАТА ни да ни бъде ЛЕКАРСТВО!!!” 
                                                       /Хипократ /     
                                               (Цв.Г.) 
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И отново е зима, 

и отново е Коледа!
Отвън наднича дядо Мраз...

Той погалва ни с поглед
и приканва ни благо:
„Отпуснете коланите,
празнувайте с нас!”

А луната безплътна
 в първата четвърт,

чака смълчана във ранния мрак,
как ще затрупа кални пътеки

закъснелият сняг...

(Б.В.)
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Скъпи дългогодишни и по-нови приятели,
По време на празниците в края на годината ние отделихме време и за 
забавления и развлечения. Направихме първите крачки в областта на 

мерената реч, които посветихме на предстоящия юбилей на „АКВАХИМ”. 
Проявихме колективен дух и разделени в седем групи, водени от елените на 
Дядо Коледа, написахме седем стихотворения отразяващи нашата история, 
ежедневие и вяра за бъдещо развитие. Последното, осмо стихотворение  е 
плод на труда на колега с по-специална дарба, но навсякъде сме отразили 

в скоби инициалите на главните стихоплетци. Ще се радваме, ако се 
присъедините към нашия отбор и споделите мнението си за съвместната ни 

работа в стихотворна форма. Строфите ще бъдат публикувани на страниците 
на нашия бюлетин и най-добрите ще бъдат наградени.

Хит безспорен
АКВАХИМ е хит безспорен -

прима, секунда и зет.
АКВАХИМ е тим сговорен,

смело крачи той напред.

Двадесет години смели,
дръзки и неотстъпчиви,

оферти, поръчки, доставки
със клиенти придирчиви. 

(В.Г.; М.М.)

Бавен огън
АКВАХИМ роди се
и бързичко израстна.
Много труд хвърли се,
да стане фирма свястна.

И днес на двадесет сме вече -
зрели, опитни и смели.
На бавен огън кризата ни пéче,
но  ний уверено по пътя сме поели.

(К.Ц.)
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Един отбор
АКВАХИМ е фирма уникална.
За нашата действителност -
 направо нереална.
Кризата всеобща  устрема не спря,
а направи фирмата ни по-добра.

Причината е – всички сме един отбор,
на всички трудности съвместно даваме отпор.
И в бъдеще ще целим небесата!
Защото сме сплотени и сърцати.

(Л.П.; В.Н.)

Комета
Дружно ние ще вървим,

под крилото на АКВАХИМ!
Двадесет години вече,

стигнахме мноого далече, 
минахме и пубертета

и хиляда перипета.
Ний летим като комета.
Тясна ни е таз планета!

(Ю.Т.)

Вярност
АКВАХИМ е фирма голяма,

двайсет години на пазара остана!
Клиентите ни обичат

и във вярност ни се вричат.
И на едро и на дребно те заявки правят,

а инженерите апаратите поправят!
И накрая, за да са доволни  всички,

в счетоводството опитват да броят парички!

(В.Ж.; М.Г.; Т.Р.)

Полет
О, АКВАХИМ, О,  АКВАХИМ,
с полета ти ний пламтим!
И днес сме ние славен тим,
кажи-речи – непобедим.

Празник ние да празнуваме,
че двайсет лета съществуваме,
върховете покоряваме
и на инат оцеляваме! 

И светло бъдеще ни чака,
Щом дружно теглиме колата!
О, АКВАХИМ, о,  АКВАХИМ,
Бъди все тъй недостижим!

(Е.Б.)
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Номер едно
Година след година,

АКВАХИМ и пубертет премина,
конкуренцията пак задмина!

Екипът се разраства, доста бързо се напасва,
вече помъдрял и за пълнолетие узрял.

Често ръководството, сърди се на счетоводството,
че голям е оборота, а там често не остава и една банкнота.

Нашата логистика, пълна е със мистика
същото е с интернета, Сашо гони го като Комета!

Боби, Ками и компания ни направиха машина,
а пък Веска, Здравка, Таня, ни превръщат във комбина!

Имаме на разположение професори, дори доценти,
а офертите – без извинение – са точни до проценти!

Имаме си и пчелички и за търг и за игрички
и за цялата България. Бизнес е това, а не лотария.

Работата ни с клиенти лесна е,  върви сама, понякога със смешки
документите ни проверени са, дори за правописни грешки!

А когато за поддръжка дойде час,
Андрей, Стоян и Миро пак ще са зад нас.

Потрябва ли ни апликация 
и Иван и Трифон с Цвети влизат в комбинация.

И по факултети и по магистрали,
все сме се раздали.

И на 20 и на 100
пак ще бъдем № 1 !

(А.Д.; А.Т.)

Пожелание за успех 
(condition sine qua non)
Дядо Коледа ме срещна, 
зададе ми въпрос един:
„Прости ми, нещо се не сещам.
Какво е, чедо, АКВАХИМ?”

О, АКВАХИМ е фирма уникална!
Служителите са опитни и зрели.
На някои се струва нереална,
пътеката, която сме поели.

От двадесет години, Дядо, 
през трудни преходи вървим.
За здравето ни старо, младо
се грижи фирма АКВАХИМ.

С консумативи, апарати,
а вече и с медикамент
подобно впряга Ти крилати,
ще преуспеем някой ден.

Засмя се дядото и рече:
„Бре, вие страшни сте били!
Така да стигнете далече -
до най-сияйни бъднини!”

(С.С.)
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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! 

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. 

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 сестра:
- Какво е състоянието на болния?
- Два милиона долара.
- Тогава започваме операцията.

Докторски 
         му работи

Анекдоти 
           за биолози

Група български биолози обучили 
опитна жаба да скача всеки път, 
след като й кажели „скочи“. По-
късно й отрязали единия крак, ка-
зали „скочи“ и тя скочила. Отряза-
ли 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 
крайници, жабата губи слуха си.

Биологията е единствената наука,
при която делението и умножение-
то са едно и също нещо. 

• 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 биолози-
те.
• И накрая, когато биолозите не
могат да разрешат казуса, те го
прехвърлят на социолозите.

Учителката по биология пита
Марийка:
- Марийке, коя част от човешкото 
тяло нараства десет пъти при въз-
буда?
Изчервявайки се, Марийка казва:
-Това е ужасно, няма да отговоря 
на този въпрос!
Тогава учителката задава на
Иванчо същия въпрос, а той
отговаря:
- Това е елементарно - зеницата на 
окото!
- Отлично, Иванчо - похвалила
го учителката. Това е правилният 
отговор.
Тогава госпожата по биология
се доближила до Марийка и
рекла:
- Първо, не си направила домаш-
ното си. Второ, имаш мръсно под-
съзнание и трето, очаквате голямо 
разочарование…
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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. Студентът 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 
първата си дума!
- И какво каза?
- Орто-хлорбензилиден 
малононитрил! - с гордост 
отговаря щастливият баща.

Злободневки 
          за химици

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.
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