
МЕСЕЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ “АКВАХИМ” АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.
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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.

Честито Рождество Христово!
 Сърдечни благопожелания за 

Новата 2016 година!!  

КОЛЕДНИ ЧУДЕСА

ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА...  

МЕТОДИ ЗА ГЕНОТИПИРАНЕ 
НА ДИВИ ЖИВОТНИ ПО 
НЕИНВАЗИВЕН ПЪТ 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НИВАТА 
НА ИНОВАТИВНИЯ БИОМАРКЕР 
КАЛПРОТЕКТИН



Честито Рождество Христово!
Дай ни, Боже, още дни, месеци, години,
да сме живи, здрави, весели, градивни!

И мъдрост дай ни, о Боже,
да решаваме всичко успешно,

което ума ни тревожи!
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Скъпи приятели и колеги,    
Последният ни брой за годината съдържа повече весели страници, отколкото научно-приложни 
материали. Както се пише и казва – за всекиго по нещо.

Сериозните материали са само два. Единият обобщава натрупания опит при разработването и 
внедряването на нови за страната молекулно-генетични методи за генотипиране на диви животни 
(мечки, вълци, диви котки и рисове) посредством проби, събрани по неинвазивен път.
Другият е свързан с новата технология за изследване на иновативния биомаркер Калпротектин 
посредством преносимо устройство на швейцарския производител “Бюлман”.

Да ни е спорна и мирна Новата 2016 година!
Доц. д-р Борислав Великов
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Коледни чудеса
Дядо Коледа обича АКВАХИМ и тази година пристигна с парашут. 

Донесе на децата, чийто родители допринасят за доброто в АКВАХИМ, подаръци……

А в коледната нощ се случиха и чудеса, защото екипът вярва, че е правил, каквото трябва през изминалата година!
 ……..Е, ставало е каквото си иска, ама така си е в живота!

 Понеже главният редактор работи неуморно, включително и на Коледа, Вие, партньорите на АКВАХИМ, 
имате привилегията да разберете за чудесата първи!

И така в коледната нощ: 
 I. Първо се получиха писма от трима чуждестранни партньори,  които ни уведомиха за намерението си да предприемат благотворителна мисия в 
България и през 2016 г. да не искат пари за доставките си на стока!! Разбрали били, че дефицитът ще е малък и държавата има нужда от подкрепа.

 
II. Следващото писмо е от НЗОК и то ни известява връщането на взетите от нас авансово близо 200 хиляди лева през ноември, 

като следствие от неочаквано добрите разултати на здравно-осигурителната ни система за годината. 

 III. После в сметките се установиха плащания от всички болници на всички просрочия до стотинка, 
защото си получили парите за извършената надлимитна дейност и не ги вложили като свои за ремонти.    

IV. В ремонтната ни база два от апаратите, които чакаха инвентаризацията, за да се бракуват, неочаквано заработиха. 

V. Всички настройки на САП заработиха и годишните резултати вече са готови!

VI. Логистиката е намерила начин да издължава стоките преди заявките!

VII. Отделите заработиха като един и за 2016 г. имат общи цели за продажбите и са се разбрали с финансистите да им ги нагаждат, 
за да ги изпълняват. 

В резултат от седемте чудеса очаквайте да заработим по-добре през 2016! Ще има ползи и за Вас, очаквайте промените в добро здраве!
…….. И с повече късмет ще се поздравим и следващата Коледа с успехи!

(К.Ц.)



Всички знаем, че Дядо Коледа има летяща шейна и с нея успява да обиколи целия свят за една нощ. 
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Всички знаем, че Дядо Коледа има летяща шейна и с нея успява да обиколи целия свят за една нощ. 

Най-често пристига с шейна 

опс, тук май пътува отвън,

автобус, 

но понякога се използва и други средства

или каляска,

хеликоптер

корабтрамвай, 

самолет, 

влак, 



или трактор, или каляска,мотоциклетПожарна кола, 

С лодки

или коли
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водни ски  парашут.или  ски, 

Понякога язди кон,

Понякога пристига на

Дядо Коледа обича да чете книги,

 или магаре,  или камила, или слон.

сърфира в 
интернет,

гледа 
телевизия,

или просто 
да си поиграе.
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Обича да се забавлява,

Дядо Коледа обича да спортува,

посвири на пияно,  китара и дори акордеон.
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потанцува,да попее, 

да играе хокей,  футбол,  и голф,баскетбол 



Дядо Коледа обича животните, 

да плува, да се гмурка, да кара сърф и уиндсърф.

да покара сноуборд или ски,да се побоксира, или просто да потича, 

най-вече своите елени, и не само ....
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Дядо Коледа обича

да отдъхне на топлото слънце, да похапне, пийне.

Понякога е тъжен, понякога плаче или е просто уморен.
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Но всяка година

Затова го обичат всички деца

доставя много радост на децата.

и не само деца! ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

(Т.Р.)
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(В.К.)

ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ГЕНОТИПИРАНЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ПО НЕИНВАЗИВЕН ПЪТ
С радост бихме искали да съобщим, че разработването и внедряването на първите за страната генетични методи за генотипи-
ране на диви животни посредством анализ на проби, събрани по неинвазивен път, вече е факт и екип на АКВАХИМ АД беше в 
основата на изпълнението на този проект.
В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ИАОС (Изпълнителната агенция по околна среда) беше бене-
фициент на проект DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове 
и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ на стойност 9 886 792 лв. Основна цел на проекта беше да се направи 
проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания, които са обекти на Националната система за мони-
торинг на биологичното разнообразие (НСМБР) /http://eea.government.bg/bg/bio/opos/. Проектът беше разделен на 8 основни 
дейности, като осмата дейност беше: „Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието 
на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) на територията на Република България“. Целта на тази дейност 
беше да се разработят, валидират и внедрят в лаборатория “Биологичен мониторинг” на  ИАОС методи за генотипиране 
до вид, пол и индивид на видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и 
рис (Lynx lynx).
Изпълнението на тази дейност беше поверено на консорциум „АКВА-БАЛКАНИ“ ДЗЗД , с ръководител на проекта д-р Величка 
Кърджева. „АКВА-БАЛКАНИ“ е обединение на АКВАХИМ АД и СДП “Балкани”.
В рамките на изпълнението на тази дейност  се разработиха, валидираха и внедриха методики за полево събиране на проби от 
мечки, вълци, рисове и диви котки.
Бяха събрани: 78 проби от мечки; 59 проби от вълци; 90 проби от диви котки; 12 проби с предположение, че са от рис. Раз-
работиха се следните формуляри:

• за събиране на проби от екскременти на мечка;
• за залагане на капани и дървета за косми, мечка;
• за полево събиране на проби /екскременти/за генетичен анализ от вълк;
• за поставяне и проверка на космени капани за дива котка и рис;
• за събиране на кръвни и тъканни проби от рис /в случай на намерени убити животни/.

На основата на събраните проби бяха разработени методики за ръчно и автоматизирано изолиране на ДНК от всеки тип матери-
ал за всеки от 4-те вида животни. И бяха разработени методики за генотипиране до вид пол и индивид.
Разработените методики се основават на генетичните техники секвениране и фрагментен анализ. За определянето на вида 
и хаплотипа се използваше секвениране със специфични за всеки вид праймери, за определянето на вида бяха използвани 
видово специфични микросателитни маркери чрез техниката фрагментен анализ. Генетичните методи се разработиха за апара-
турата, налична в лаборатория „Биологичен мониторинг“ при ИАОС, а именно система за генетичен анализ „GenomeLab GeXP” 
на “Sciex”, САЩ.
За да се направи първоначално определяне на структурата и размера на популациите на видовете мечка, вълк, рис и дива котка 
се разработиха методики за оценка на състоянието на видовете на национално ниво чрез анализ и статистическа обработка на 
резултатите от генотипирането.
Повече и по-подробна информация може да намерите на: 
http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/gienietichni-mietodi-za-analiz
Събирането на пробите на терен се осъществи от екип от експерти на СДП “Балкани” под ръководството на Александър Дуцов, 
експерт с дългогодишен опит в работата с диви животни. Генетичните методи и методите за оценка на състоянието на видовете 
се разработиха, валидираха и внедриха от екип от експерти и служители на АКВАХИМ АД в партньорство със служители и екс-
перти на Института по биоразнообразие „Зенкенберг“, Германия- http://www.senckenberg.de/ и Института по полиморфизъм и 
мутационен анализ, Германия-  http://www.i-puma.de/. Информация за екипа, изпълнил проекта и резултатите от проекта, може 
да намерите на: http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/gienietichni-mietodi-za-analiz 

Снимка 1: Обучение на експерти от ПП, НП и РИОСВ за 
събиране на проби на терен

Снимка 2: Обучение на експерти на ИАОС по методики 
за изолиране на ДНК

Снимка 3: Обучение на експерти на ИАОС по методики 
за оценка на състоянието на видовете на национално 
ниво чрез анализ и статистическа обработка на резулта-
тите от генотипирането
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IBDoc®
Проследете нивата на иновативния биомаркер 
Калпротектин у дома и с телефон

Когато говорим за модерна медицина и здравеопазване посредством преносими и лесни за работа устройства, близо до 
леглото на пациента (point-of-care), непременно свързваме всяко нововъдение: 

• с опростен начин на ползване, като методология
• значимост на провеждането изследване
• електронен начин на представяне, а защо не и връзка с нашия „умен“ телефон

Всичко това швейцарският производител “Bühlmann Laboratories” е съчетал в новата технология за изследване на 
иновативния биомаркер Калпрoптектин, с който основно се разграничават пациенти със Синдром на раздразнените 
черва (IBS) от тези с функционални и възпалителни изменения (IBD) – като Болест на Крон и Улцерозен колит. 

В предходно издание на месечния ни бюлетин вече разгледахме използването на апарата “Quantum Blue Reader®”.

Компанията усъвършенства технологията във времената на дигиталната ера и позволява на пациентите в няколко лес-
ни стъпки сами да извършат изследването и проследяването на клинично важни състояния, без да са в лабораторни 
или болнични условия, а у дома.
Тестът се  провежда в 3 лесни стъпки. Минимална фекална проба, прецизно дозирана с устройство за екстракция – 
CALEX®, се поставя в тестовата касета, като чрез приложение на Вашия умен телефон се прочита QR кодът върху 
нея и резултатът се дава в количествени стойности. Получената информация може да бъде изпратена по интернет, 
съхранена или достъпна за даден специалист. Това дава възможност на пациентите за по-добра грижа за здравето им, 
по-добър контрол на болестта и връзка със специалиста, назначил изследването.
Благодарение на стратегическото си партньорство с “Bühlmann Laboratories”‚ АКВАХИМ АД отново успява да предос-
тави на българския пазар едно нововъведение и решение, което може да се превърне в повратна точка на медицината и 
посоката, която да се окаже революционна в здравеопазването. Надяваме се, че това ще помогне на нашите партньори, 
а и на техните пациенти, да се подобри грижата за здравето.
    

(К.П.)

1 2 3

Повече информация за теста:

       web: 
 video:   

       Google Play/App Store за:    

http://www.ibdoc.net/
https://youtu.be/dBHJJoxW8gM
http://www.ibdoc.net/support
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

Председател на Съвета на директорите,
Изпълнителен директор: Маг. Камелия Цанкова

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 и 
индустриални решения”
Директор: Д-р Здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
Отдел “Научни изследвания, лабораторен и 
индустриален контрол”
Отдел “Лабораторна медицина”
Завеждащ отдел: Маг. Веска Жечева
тел.: (02) 807 5033
Отдел “Молекулна биология“
Завеждащ отдел: Д-р Величка Кърджева
тел.: (02) 807 5081
Отдел “Сервизен“
Завеждащ отдел: Маг. Андрей Паламарев

Направление “Фармация”
Директор: Маг. Любомир Праматаров
тел.: (02) 807 5075
Отдел “Фармацевтични продукти”
Отдел “Регистрация и безопасност“
Завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
ИД директор: Д-р Таня Рашева
тел.: (02) 807 5025

Икономически директор: Маг. Теодора Халачева

Направление “Финанси”
тел.: (02) 807 5079
Отдел “Счетоводство”
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
тел.: 02) 807 5031
Отдел “Логистика”
ИД завеждащ отдел: 
Маг. Владимир Симов
тел.: (02) 807 5088
e-mail: logistics@aquachim.bg
Сектор “ИТ”
Завеждащ сектор: 
Маг. Стоян Христов
тел.: (02) 807 5066

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 3400
ул. „Неофит Бозвели” No 38
тел.: 0888 170 557

гр. Русе 7000 
ул. Боримечка No 9
тел.: (082) 830 329
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