
 

Нарушения при процедура по ЗОП - ТТ001795 
Критични бележки към писмо от Софийска община   №COAl9-КЦ51-43170/11.06.2019 

Христо Добрев 
 

Във всички свои писма, възражения и жалби, свързани с водата на София поставям конкретни 
въпроси и очаквам ясни и точни отговори. Вместо това наблюдавам прехвърляне по компетентност и 
обстоятелствени цитати на членове, параграфи и наредби, а нищо по същество. С умиление чета 
популярни обяснения колко ефективна и важна е UV дезинфекцията, но нито дума за скъпите 
озонатори, които са налични и стоят неизползвани. Вместо да осветявам с UV лампи,  съм се заел да 
правя коагулация, която имала „…отношение  основно към мътността на водата, в определени 
периоди от годината, когато тя е по-висока“.  Неточно изявление, тъй като в България единствено на 
софийските станции за питейна вода от 2013 г. коагулант се подава целогодишно, непрекъснато дори 
и при много ниска мътност. Некомпетентно изявление, несъвместимо със съвременните схващания. 

Писмото на Дирекция „Обществени поръчки  и концесии"  при Столична община, представящо 
резултати от проверка по мой сигнал завършва твърде обезпокоително: 

Следователно според Столична община на Софийска вода АД  е предоставено правото 
безконтролно да харчи обществените пари за необосновани и ненужни начинания, вместо да 
прилага ефективни решения, разработени и доказани за конкретните условия- язовирна вода, налични 
съоръжения и технологии,  климатични и други местни фактори. 

Обстоятелствените обяснения колко правилно е проведена процедурата за отстраняване на сега 
използвания коагулант CFS10Al на  софийските станции за питейна вода, „Панчарево“, „Бистрица“ и 
„Пасарел“ са откровена лъжа.  Излишна е и предвидената дезинфекция с ултравиолетови лампи.  

Поради тези причини на всяко твърдение в писмото ще отговоря конкретно с резултати и 
документи: 

1. Твърдението, че Джар-тестът се провежда по идентичен начин с този при 
предходните процедури със същия предмет, в които „СОЛВО“ ООД е определян за победител, не 
е вярно. В предишните процедури е използвана филтърна хартия, отговаряща на изискванията за 
пречистване на питейни води т.н. „синя лента“.  В Протокол № 3 по процедура ТТ001795 Комисията 
неслучайно не е отразила номера на използваната филтърна хартия (№ 0011А00007), за която в 
каталога пише:  „Филтърна хартия с широки пори, използвана за груби и обемни утайки…..“.  При 
мътност на суровата вода 1,62 FNU не е възможно да се формират такива утайки след използване на 
стандартен по БДС EN 17034 коагулант с EC254-400-7. Предимство на утайката от произвеждания от 
„СОЛВО“ ООД химикал с търговска марка CFS10Al по REACH е, че не е нито груба, нито обемна. 
Друго предимство е, че от 2013 г. и понастоящем ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ работят 
успешно по микрофлокулна технология, включваща и контактна коагулация, а качеството на 
пречистените питейни води е значително по-добро от изискванията в Наредба 9. Подмяната на 
филтърната хартия с такава за груби и обемни утайки е подходяща за предпочитания от Комисията 
продукт Lubroflog 19, чиито формирани груби флокули при тази ниска мътност на водата от яз. Искър 
е възможно само в присъствие на недопустим по процедурата синтетичен органичен флокулант. 

Това, че Lubroflog 19 не е продукт с EC254-400-7 се доказа с Диференциално сканираща 
калориметрия. Вижда се, че в температурния диапазон от ~15 до ~90 оС в продуктите ОАХ, CFS и 
ACH протичат аналогични процеси. В диференциалната крива на АСН в областта на 107 оС се 
наблюдава пик, който отнасяме към термичната деструкция на съдържащия се в този продукт 
синтетичен флокулант.  

В заключение, бихме искали да отбележим, че изцяло в компетентността на „Софийска вода" АД е да прецени по какъв 
начин ще осигури необходимото качество на питейната вода, в съответствие с изискванията на законодателството на 
Република България. 

http://www.solvobg.com/Acro/turbidity.pdf
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Сред разгледаните продукти най- съществени са различията при Lubroflog 19, като при 109,97 оС 
има пик като при АСН и особено при 132,89 оС , какъвто няма при никой от другите образци. При това 
термичната деструкция на последните два продукта е съпроводена със силна миризма, нетипична за 
коагулантите по БДС EN 17034.  
 
 

 

На фигурата са сравнени TGA кривите на 
следните продукти: 
Без синтетични добавки: 
ОАХ25-1980 – основен алуминиев хлорид, 
произведен от СОЛВО 1980 г. 
CFS10Al – Алуминиев хлорид хидроксид 
сулфат, СОЛВО 2017 г. 
Със синтетични добавки: 
АСН - Алуминиев хлорид хидроксид 
сулфат, произведен в Турция и приложен 
неуспешно в Кърджали през 2014 г. 
Lubroflog 19- Алуминиев хлорид хидроксид 
сулфат 

Заключение: В Lubroflog 19 се съдържа синтетичен флокулант, което го прави приложим само 
за отпадъчни води. Използването му за коагулационна обработка на питейна вода крие здравен риск, 
свързан с възможно канцерогенно действие.  
 

2. Твърдението, че Джар-тестът е проведен в условия, симулиращи в максимална степен  
условията на филтрация през пясъчните филтри в ПСПВ „Бистрица“, е направо смешно. Още в 
учебниците за техникуми и университети е записано, че контактната коагулация протича при наличие 
на контактна среда (пясъчен слой, суспендиран слой мътилки и др.).  

 
Заключение: Филтърната хартия не е контактна среда, а няма изследвания за филтрация през 

пясъчните филтри в ПСПВ „Бистрица“ с Lubroflog 19, каквито бяха проведени през 2012 г. със 
CFS10Al преди неговото прилагане. Lubroflog 19 е избран само вследствие на един некоректно 
проведен експеримент в еднолитрова чаша и прецеждане през филтърна хартия с широки пори, 
предназначена за силно замърсени води, а не за изключително ниската мътност (1,62 FNU) на водата 
от яз. Искър. 

 
3. Твърдението, че в документацията по процедурата е предоставено Становище № 1680-

13-с-7/07.05.2013 г. за хигиенно-токсилогичната безопасност на продукта Lubroflog 19 
(полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат), е невъзможно.  В приложената  по-късно (19.01.2019 
г.) регистрация по REACH за алуминиев хлорид хидроксид сулфат от гръцката фирма „Лумбрико и А. 
Цакалис“ ООД липсва продукта  Lubroflog 19.  

Заключение: Нарушен е Чл. 13 (1) (2) от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели, при избора на търговския продукт Lubroflog 9 за пречистване на питейната вода 
на софиянци. 

 
4. Изборът на Lubroflog 19  от Комисията само по 3 изпълнени от Континвест доставки без 

да се посочи питейна станция със сходно качеството на суровата вода с това на яз. Искър и 
използваната технология и съоръжения показва, че е предпочетен търговец, а не специалист с 
разработена подходяща технология на прилагане на доставяния от него продукт.  
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Като доказателство, цитирам текст за единствената посочена от Континвест питейна станция у 
нас – ПСПВ Храбрино: „Лошо състояние на сградния фонд и неефективна схема на пречистване на 
ПСПВ "Храбрино". Станцията се нуждае от ремонт и модернизиране на технологичната схема“ 
(Източник: МРРБ, 15.01.2019. РПИП „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, стр. 125).  

 
Също така, в Интернет е показана доста тежка технологична схема на пречистване на питейната 

вода на гр. Солун, но без Lubroflog 19: 
 
 
 

Източник:https://www.researchgate.net/publication/237328449_Improvement_of_Drinking_Water_Plant_Treatment 
 

 
Заключение: Посоченият недобър пример с Храбрино изисква сериозна проверка. Също така 

проверка трябва да установи има ли съответствие между параметрите на останалите, посочени от 
Континвест обекти и условията на софийските питейни станции и дали Lubroflog 19 се прилага за 
пречистване на язовирни води с качества, подобни на водите на яз. Искър. 

 
5. Твърдението, че е силно преувеличено значението на влагания полиалуминиев хлорид 

хидроксид сулфат за постигане на високото качество на питейната  вода на гр. София и че 
коагулацията има отношение основно към мътността на водата в определени периоди от 
годината, когато тя е висока, показва непознаване на работата на софийските питейни станции. 
Също така, това непрофесионално изказване противоречи и на Протокол № 3 по процедура ТТ001795 - 
извършен е експеримент за избор на коагулант при твърде ниска мътност 1,62 FNU т.е. само с 0,62 
нефелометрични единици над нормата за качествена питейна вода. Без да се променят съоръженията и 
на трите станции само с добавяне на CFS10Al от 2013 до сега се подобри веднага качеството на 
пречистената софийска питейна вода по физико-химични и микробиологични показатели на изхода на 
ПСПВ. Има възможност да се постигнат и стойности по-ниски от изискванията на Наредба № 9 т.е. с 
прилагането на CFS10Al софийските питейни станции ще могат да отговорят на предстоящите по-
строги европейски изисквания към качеството на питейна вода. На други питейни обекти CFS10Al е 
използван и за отстраняване на радиоактивност, което задължително се предвижда при евентуална 
терористична или друга атака. 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/237328449_Improvement_of_Drinking_Water_Plant_Treatment
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От обработените данни за мътността и остатъчния алуминий на водата след бързите пясъчни 

филтри на ПСПВ „Бистрица“ в периода 01.01.2015 до 01.03.2019 г. е видно, че пречистената питейна 
вода отговаря на изискванията на Наредба № 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Ефект от прилагането на CFS10Al на софийските питейни станции 
Мътност – ПСПВ Бистрица Остатъчен алуминий – ПСПВ Бистрица 

  
Фитопланктон – ПСПВ Бистрица  Фитопланктон – ПСПВ Панчарево 

  
Микробиология – ПСПВ Бистрица 

[Клостридиум перфингенс, КОЕ/100ml] 
Микробиология – ПСПВ Панчарево 

[Клостридиум перфингенс, КОЕ/100ml] 
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6. Твърденията, че предлаганият от „СОЛВО“ ООД продукт е с по-ниска цена, не могат да бъдат 
проверени и доказани, тъй като ценовото предложение не е отворено от Комисията, не отговаря 
на истината. Цената на CFS10Al е известна  и не е променяна от 2012 г. - 850 лв./t. Неслучайно цената 
на Lubroflog 19 е 838 лв/t. Като се приложи системата за оценка по процедура ТТ001795 се получава, 
че 2,7 пъти е по-скъпа обработката на 1 000 000 m3 вода с Lubroflog 19: 
 

Продукт/Участник ТОД Предложена 
цена (Ц) 

Тегловна 
стойност (С) 
за обработка 
на 1 000 000 
m3 вода, лв. 

КО = 
Сmin/C*100 

 mg/l (g/m3) лв./t  % 
1 2 3 4 = 2*3 5 

1. CFS10Al „СОЛВО“ ООД 1,1 850 946,05 100,00 

2. Lubroflog 19,  
„КОНТИНВЕСТ“ООД 3,07 838 2572,66 36,77 

 
Обичайната доза за този тип коагуланти (алуминиев хлорид хидроксид сулфат), както е 

посочено в BDS EN 17034 е от 1 до 5 gAl/m3. През целия период от 2013 г. досега дозата на CFS10Al е 
варирала от 0,05÷0,7 gAl/m3- почти десет пъти по-малка от обичайната. Като търговски продукт 
(разтвор) дозата на CFS10Al е от 0,5 до 7 g/m3, а цената е в границите от 0,000425÷0,00595 лв./m3 
според природните условия и състоянието на филтърните пълнежи. Следователно за CFS10Al се 
изразходват от 0,02% до 0,23% от цената на водата за гр. София през 2019 г., която достига вече 2,58 
лв./m3. 

Заключение: Именно познаването на цената на използвания успешно продукт  CFS10Al близо 6 
години на софийските питейни станции е причината  „СОЛВО“ ООД да бъде отстранен на всяка цена 
преди отваряне на ценовата оферта.  

 
7. Прикриването на наличието на закупени озонаторни инсталации за предозониране и 

постозониране, както и за деструкция на излишния озон за двете питейни станции „Панчарево“ 
и „Бистрица“ на стойност 33 милиона френски франка и складирани на територията на ПСПВ 
„Бистрица“ с цел закупуване на UV лампи е вече тема за прокуратурата. „Софийска вода“ АД 
залага излишни инвестиции за UV дезинфекция при доказано добро качество на пречистената питейна 
вода по всички показатели и през цитирания от нея период 2013-2015 г. 

 
Заключение: Отстранена е фирма „СОЛВО“ ООД, чийто продукт доказа ефективността си и 

при микробиологично замърсяване, както и се прикрива наличието на нови неизползвани  озонатори 
не само за обеззаразяване, но за допълнително подобряване на други показатели, с цел закупуването на 
UV лампи, изискващи допълнителни големи инвестиции и впоследствие постоянен разход на ел. 
енергия.  

 
8. Твърдението, че при теста Акредитираната лаборатория на „Софийска вода“ АД - ЛИК 

е използвана  филтърна хартия с размер на порите 12-15 µm, съобразена с данните за мътност на 
суровата вода, е направо комично за изключително ниската мътност на водата от яз. Искър - 
1,62 FNU. В отговора на г-н Стоевски е записано, че ЛИК ползва този метод само за контроли на 
доставения продукт т.е. за контроли на CFS10Al. Парадоксът е, че ЛИК целенасочено от времето, 
когато се противопоставих на внедряването на скъпоструващите „иновации“ (закупуване на UV 
лампи), започна кампания за отстраняване на „СОЛВО“ ООД. Предложението ми едно-единствено 
допълнително просто съоръжение - тип транспортна лента, да изгребва флотирана пяна след 
енергогасителя на ПСПВ „Бистрица“ за отстраняване на голяма част от замърсителите, се оказа 
неизгодно за Софийска вода АД. В ЛИК  неправомерно смениха филтърната хартия с по-широки пори 
с цел част от образуваните микрофлокули от CFS10Al да преминават през нея. Така се показват 

http://www.solvobg.com/Clostridium.html
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резултати, различни от тези на действително филтрираната вода след лабораторния тест и на трите 
софийски станции. Преди време Мениджърът  на ЛИК се хвалеше пред медиите, че с нашия продукт 
водата в София става за пиене дори от кърмачета, а след фалшифицирания Джар тест същият продукт 
е отстранен.  

Също така, в Първия междинен доклад на договора на Столична община с ДЗЗД „ДИЗАЙН 
ГРУП СОФИЯ“ за „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за 
водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“  по оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), проект № BG16M1OP002-1.007-0001“ е записано че: „Смяната на 
предвидения по проект коагулант алуминиев сулфат с реагента, коагулант-флокулант-сорбент тип  
CFS Solvo, както и системата за неговото дозиране е удачно“, което е потвърдено с изнесената 
информация за качеството на пречистената вода, а именно: 

- За оценка на качествата на пречистената вода на изход ПСПВ „Панчарево“ са използвани данни 
от анализа на водните проби във вид на извлечения от лабораторни протоколи от 2014 - 2017. 
предоставени ни от Софийска вода АД. Изследванията са проведени от лабораторията на компанията 
по стандартни методики и по  показатели, залегнали в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качествата на 
водата, предназначена за питейно-битови цели. Анализът на предоставените данни сочи, че за периода 
2013-2017 е установен един-единствен случай на мътност на пречистената вода - 1,3 FNU. Нормално 
мътността е под 0,5 FNU. Всички останали показатели на пречистената вода отговарят на 
нормативните изисквания. 

- Анализът на предоставените данни за ПСПВ „Бистрица“ сочи, че не се наблюдават отклонения по 
нито един от показателите, предмет на мониторинг. Всички проби по показателя мътност отговарят на 
изискванията на Наредба №9. Средната стойност на мътността на пречистената вода е 0,61 FNU. 
Частични отклонения са регистрирани единствено по показателя съдържание на бактерията ешерихия 
коли. Ешерихия коли – макс. стойност 13 КОЕ/100ml – 1 път на 3 години. Ешерихия коли – стойност 
1,0 КОЕ/100ml – 15 пъти на 3 години. т.е.  99,3% от пробите отговарят на изискванията на Наредба 
№9. Констатираното наличие на коли бактерии се дължи на обстоятелството, че след внасянето 
на хлор във водата в технологичната схема на станцията не е предвиден резервоар, който да осигури 
необходимото контактно време от 30 минути за обеззаразяване на водата. Пробите са взимани 
непосредствено след внасянето на хлора, което обяснява и наличието на коли бактерии. 
Необходимото време за контакт на хлора с водата се осигурява за сметка на времето, необходимо за 
транспортиране на водата от ПСПВ до напорните резервоари на града. Всички проби по останалите 
показатели отговарят на изискванията на Наредба №9. 

- След анализ на предоставената информация за ПСПВ „Пасарел“ е констатирано, че качествата на 
пречистената вода отговарят на изискванията на Наредба №9 по всички показатели. Регистриран е 
само един случай, при който мътността на филтрираната вода е 1,38 FNU.  

 
Заключение: От текстовете в РПИП-а за доброто качество на питейната вода и на трите 

питейни пречиствателни станции  за гр. София след „удачната смяна с реагента, коагулант-флокулант-
сорбент тип  CFS Solvo“ не могат да се обосноват желанията на проектанти и концесионер за големи 
инвестиции с европейски средства за промяна на технология и оборудване, което неминуемо ще 
повиши цената на водата.  
 

Надявам се, че ясно съм маркирал възникналите проблеми през последните месеци и оставам на 
разположение за по-задълбочени професионални дискусии. Такива неминуемо ще възникнат и при 
общественото обсъждане на разработвания РПИП за водоснабдяване и канализация за територията на 
Столична община.  

 
Десетилетия аз и учени от БАН сме обследвали софийските питейни станции, за да стигнем до 

настоящия добър резултат. Поради тази причина няма да позволим да се харчат повече излишни 
средства за сметка на софиянци.  
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