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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №5

ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ
Уважаеми колеги,
Представяме Ви извънредния, празничен брой на информационния
бюлетин на БАИС. В края на годината, когато всички имаме нужда
от разтоварване Ви предлагаме един по-различен поглед към
делничното ежедневие. Нека се посмеем заедно и да изпратим
отминаващата година в добро настроение и с чувство за хумор!!!
******
КЛИЕНТИ
Служител в строителна компания се обръща към клиент:
„Как преценихте, че звуковата изолация в апартамента Ви е лоша?“
Клиента:
„Тази сутрин жена ми попита колко е часът и получи 5 отговора!“

***
„Изолацията им е за завиждане.“

***
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Телеагентката, предлагаща хидроизолации за мазета сигурно си е мислела, че
попаднала в рая, като разговаряла с учтивия ми и търпелив дядо. В края на дългото си
рекламно предложение го попитала:
-

Имате ли нещо против да изпратим някого да Ви даде оферта?

-

Не, разбира се, отвърнал дядо ми.

-

Кога ще е удобно?, го попитала тя.

-

Веднага щом си изкопая мазе, казал дядо ми.

***
„Това нещо е въздухоустойчиво, нали?“

***

МАЙСТОРИ
“Може и да не ми личи, но не съм момче за всичко. Ремонтите не ми идват отръки. Аз
съм от тези, които като гледат навита розова изолация от стъклена вата си мислят:
-

Леле, това нещо прилича на голямо парче суши!

Зная, че се нарича „изолация от стъклена вата“, защото съм поработвал около тъста ми,
който е строител.
Един ден, докато ремонтирахме къщата ми, той ме погледна как работя и ми каза:
-

Гошо, ковеш като светкавица.

-

Чак пък?, втрещих се аз, докато разбрах какво е имал предвид: Светкавицата не
удря едно и също място два пъти.“

***
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Хидроизолация? Не е проблем!

***
-

Как стана така, че любопитният строител се справи толкова зле с покрива?

-

Той не можеше да спре да подслушва.

***
Двама строители проверяват звукоизолацията на стените в един апартамент.
- Пешооо, чуваш ли ме?
- Не крещи бе, аз те виждам...

***
„Мардж, 3 часа сутринта е. Не трябва ли да печеш курабии?“

3

СТРОИТЕЛНИ НЕВОЛИ
Решили на онзи свят да построят мост между рая и ада. Половината ще строи рая,
другата половина- ада. След месец отива комисия. Гледа: от страната на ада мостът е
готов, а другата половина я няма. Питат:
- А къде е другата половина? А от рая отговорят:
- Нямаме нито един строител!

***
Хвалят се един на друг строители. Французина:
- Ние в понеделник в 8:00 почваме да строим фабриката за самолети. В четвъртък вече
първия лети към Ню Йорк!
Американеца:
- Това е нищо - ние в понеделник в 8:00 почваме да строим фабриката за танкове. В
сряда вечерта първия вече се сражава в Ирак!
Нашенеца небрежно:
- Ние към 9:30 в понеделник почнахме да стоим винпрома и в 10:15 всички бяха пияни...

***
„Май трябваше да съм по-конкретен като попитах дали фирмата Ви е зелена.“

***
Рубрика „За вашето свободно време”:
Роднинска главоблъсканица
Аз съм на 24 години и съм женен за 44-годишна вдовица, която има дъщеря на 25
години. Баща ми се жени за момичето, и ми става син (като той е съпругът на дъщеря
ми), а моята доведена дъщеря ми стана мащеха (тъй като тя е жената на баща ми). На
мен и жена ми, ни се ражда син - той е шурей на брата на баща ми и братовчед на баща
ми, и чичо ми, съответно (защото той е брат на мащехата ми). По този начин, синът ми
сега е чичо ми. Съпругата на баща ми също роди дете. Той е брат ми (тъй като е син на
баща ми) и внукът ми (тъй като той е син на дъщерята на жена ми). Тъй като съпругът
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на майката е баща на детето и, тогава аз съм баща на жена си (защото аз съм брат на
сина му).
Какъв съм си аз на мене?
Отговор: (дядо)

……………………………………………………………………………………
Весели Коледни празници! Здраве и късмет през Новата 2017 г. Пожелаваме Ви много
професионални успехи:

Никога да не Ви се случва това:

или това:

5

Успешно да отчитате спецификата на инвеститорите:

„Когато правих офертата за тоя обект се прецаках с човекочасовете! „

Да съберете всичките пари, които Ви дължат:
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Да си починете добре...

за да продължите успешно делата си през следващата година!

******
***БАИС ВИ ПОЗДРАВЯВА С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ И ВИ ЖЕЛАЕ КРЕПКО ЗДРАВЕ,
НЕСТИХВАЩ ЕНТУСИАЗЪМ, ВДЪХНОВЕНИЕ И
ПРОСПЕРИТЕТ !!!***
***НЕКА 2017 ГОДИНА ВИ ДОНЕСЕ МНОГО НОВИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОСТИГНАТИ ВЪРХОВЕ И УСПЕШНИ
ПРОЕКТИ!!! ***

7

