
                       ltd 

София 1784, Младост 1-13-6-43      e-mail: office@solvobg.com         GSM.: 089 9149953       +(359)2 8770281 
 
 
 
 

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ПИТЕЙНА ВОДА ЗА СОФИЯ 
 
 
Управител съм на фирма СОЛВО ООД, която произвежда реагента (коагулант), с 

който от 2013 г. се третират водите на питейните станции, захранващи милионна София 
- ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и ПСПВ Пасарел. В тази връзка  съм пряко 
отговорен за качеството на питейната вода на град София и съм длъжен да споделя 
някои свои опасения.  

С пречистване на вода се занимавам от десетилетия и добре познавам водите в 
България и в частност тази на София. 

Пиша настоящото изложение от мое име и от името на своите колеги от СОЛВО 
ООД  и БАН, за да алармирам, че според нас се подготвя кампания, продиктувана от 
сериозни икономически интереси, която цели гражданите на София да бъдат заблудени, 
че водата на града ни е със завишено замърсяване и влошено качество.  

Както изглежда, сценарият за усвояване на милиони от джоба на софиянци е 
следният: 

1. Насаждане на невярна информация в обществените представи относно 
влошаване качеството на софийската вода. 

 2. Подмяна на отлично работещия досега коагулант за сметка на почти три пъти 
по-скъп продукт, който не се използва никъде в България, не е проверен на практика и 
в научните среди няма информация за неговия състав и свойства. Това крие огромен 
риск за живота и здравето на хората, които зависят от тази вода.  

3. Веднъж влошено след неправилното третиране, качеството на водата би дало 
добро основание на заинтересованите да пристъпят към изпълнение на решението за 
внедряване на система за UV дезинфекция на вода - едно напълно излишно, голямо и 
сложно съоръжение, състоящо се от хиляди UV лампи, постоянно светещи във водата.  
Цена: девет милиона лева.  

Преди  повече от двадесет години, след обширна дискусия на същата тема, бе 
закупено не по-малко скъпо оборудване за озониране на строящата се по онова време 
ПСПВ Бистрица. Доставените тогава, въпреки становището на специалисти от БАН,  
френски озонатори все още се намират на площадката на ПСПВ Бистрица в дървените 
сандъци, в които са пристигнали. Дали същата съдба няма да сполети и UV лампите след 
като изпълнят „задачата“ си някой да „усвои“ комисионната от закупуването им? 

Сценарият вече е в ход: в медийното пространство наскоро се появиха намеци за 
нуждата от „по-добро филтриране“ на софийската вода, при това от хора, чиито 
компетенции са в съвсем други области. Имаме обосновано съмнение, че се подготвя 
умишлено влошаване на качеството на софийската вода с оглед „доказване“ 
необходимост от голяма инвестиция. Некомпетентност или корупция, но и в двата 
случая се подлага на риск водата на София. 
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Междувременно в „Софийска вода“ АД бе проведен грубо манипулиран конкурс 
за обществена поръчка за избор на коагулант за пречистване на вода.  

Решението за избора бе взето въз основа един-единствен, проведен не по 
правилата, лабораторен тест в чаша, срещу който енергично възразяваме. 
Манипулацията се състои в това, че за филтруването на водата след третиране с 
коагуланта бе използван неподходящ филтър, предназначен за груби утайки. Явно целта 
е след неправилно филтруване (в нарушение на процедурата)  водата да бъде 
окачествена като негодна за пиене. Манипулация, обидно глупава и очевидна дори за 
неспециалист.  

Бихме предположили, че става дума за некомпетентност, но софийската вода се 
пречиства от години (и сега) с коагуланта CFS и ръководството на дружеството е 
отлично запознато с добрите качества на продукта, благодарение на който София има 
една от най-чистите води в Европа. Факт, който „Софийска вода“ нееднократно е 
изтъквала пред медиите и обществото: 

 „Водата е не само с отлично качество, но и подходяща за всекидневна употреба 
и за малки деца. Нейният физико-химичен състав благоприятства развитието и 
функционирането на организма и спомага за изчистване на токсините“. 

Весела Стефанова 
Мениджър на Лабораторния изпитвателен комплекс  към Софийска вода 
 https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=605 

  
Упоритият и неаргументиран отказ да бъде повторен лабораторния опит в чаша 

вероятно се дължи на факта, че някой има интерес от влошаване на качеството на 
питейната вода на София в дългосрочен план и това със сигурност не са жителите на 
столицата. 
 
 При поискване от всяка заинтересована страна, сме готови да предоставим пълна 
техническа информация, потвърждаваща всички наши твърдения. 
 
                                         
               
                                                           

Христо Добрев, 
                                                                 Управител на СОЛВО ООД 
 
София, 22.05.2019 г. 

 
 

Приложения: 
1. протокол 3 и възражения.pdf 
2. Промишленото приложение на произвеждан.pgf 

https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=605
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П Р О Т О К О Л  №3
На 05.03.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед Сна08-1/04.01.2019г. Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. : Заместник директор „Пречистване и управление на води“
и
ЧЛЕНОВЕ:

2.
3.
4.
5.

Старши мениджър „Пречистване и обеззаразяване на питейни води“; 
юрисконсулт;
- Мениджър „Регулаторно счетоводство“;
- Старши специалист „Снабдяване“

и резервни членове:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1 - Технолог „ПСПВ“;
зър „Хлораторни станции“;
ениджър „Управление и контрол на договори“;
гректор „Експлоатация и поддръжка“;
Старши бизнес анализатор;
Старши мениджър „Правен Отдел“;
консулт;
сконсулт;
:онсулт;
Зтарши специалист „Снабдяване“; 
ли специалист „Снабдяване“;
- Мениджър „Снабдяване“; 

еш специалист „Снабдяване“;
- Старши специалист „Снабдяване“; 
специалист „Снабдяване“;
1атор „Снабдяване“;
- Старши специалист „Снабдяване“;

23. г специалист „Снабдяване“,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001795 и предмет „Доставка 
на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 
Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“, открита с Решение ДР- 
717/26.11.2018г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 28.11.2018г. под номер 00435-2018-
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0088, да извърши оценка по Етап 1: Показател Техническа оценка - измерител иа качество, включително технически 
параметри и функционални характеристики на допуснатите участници в процедурата, чиито документи за личното 
състояние и критериите за подбор и техническо предложение отговарят на инструкциите към участниците и същите са в 
съответствие с изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП.

1. „СОЛВО“ ООД - Комисията пристъпи към изпълнение на Етап 1: Показател Техническа оценка от оценката, като 
извърши проверка съгласно т. 32.1.1. от инструкциите а именно: „Съотношение на оферираната ОПД с приложена 
информация с резултати от промишлено третиране на вода с предложения продукт”.

Комисията провери и посочи в таблицата по-долу дали предоставената информация с резултати от промишлено третиране 
на вода с оферирания продукт съответства на заложените от участника ОПД за мътностни диапазони №1 и №2 и още 
минимум 1 от посочените в таблицата мътностни диапазони) при практически непрекъсната коатулационна обработка.

Комисията установи съответствие, а именно всички посочени от „СОЛВО“ ООД ОПД в Таблица „Мътност/доза“ са равни 
на съответните видни от представените резултати (с точност до втория знак след десетичната запетая) за съответните 
мътностни диапазони, като в съответните клетки от колона „Съответствие на оферираната ОПД с приложената информация с 
резултати от промишлено третиране на вода с продукта“, Комисията посочи „ДА“:

Таблица „Мътност/доза“ за участник „СОЛВО“ ООД

Диапазон
№

Мътност
на

обработваната 
вода в FNU

Коефициент
на

Тежест
К

Оптимална 
промишлена 

доза (ОПД) по 
оферирания

продукт в g/шЗ 
определена от 

информацията с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта

Съответствие на 
оферираната 

ОПД с
приложената 

информация с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта
Да/Не

Оптимална 
лабораторна 
доза (ОЛД) по 

търговски 
продукт в 

tng/l
определена

чрез
лабораторен 
джар тест

Проверка на 
ОЛД
чрез

лабораторен 
джар тест 

Да/Не

1 До 2.0 0,74 1Д ДА 13

2 От 2.1 до 4,0 0,23 1,3 25

3 От 4.1 до 8,0 0,02 6,5 40

4 От 8,1 до 16,0 0,01
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2. „КОНТИНВЕСТ“ ООД - Комисията пристъпи към изпълнение на Етап 1: Показател Техническа оценка от оценката, 
като извърши проверка съгласно т. 32.1.1. от инструкциите а именно: „Съотношение на оферираната ОПД с приложена 
информация с резултати от промишлено третиране на вода с предложения продукт”.

Комисията провери и посочи в таблицата по-долу дали предоставената информация с резултати от промишлено третиране 
на вода с оферирания продукт съответства на заложените от участника ОПД за мътностни диапазони №1 и №2 и още 
минимум 1 от посочените в таблицата мътностни диапазони) при практически непрекъсната коагулационна обработка.

Комисията установи съответствие, а именно всички посочени от „КОНТИНВЕСТ“ ООД ОПД в Таблица „Мътност/доза“ са 
равни на съответните видни от представените резултати (с точност до втория знак след десетичната запетая) за съответните 
мътностни диапазони, като в съответните клетки от колона „Съответствие на оферираната ОПД с приложената информация с 
резултати от промишлено третиране на вода с продукта“, Комисията посочи ,ДА“:

Таблица „Мътност/доза“ за участник „КОНТИНВЕСТ“ ООД

Диапазон
№

Мътност
на

обработваната 
вода в FNU

Коефициент
на

Тежест
К

Оптимална 
промишлена 
доза (ОПД) по 
оферирания

продукт в g/m3 
определена от 

информацията с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта

Съответствие на 
оферираната 

ОПД с
приложената 

информация с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта
Да/Не

Оптимална 
лабораторна 
доза (ОЛД) по 

търговски 
продукт в 

mg/1
определена

чрез
лабораторен 
джар тест

Проверка на 
ОЛД
чрез

лабораторен 
джар тест 

Да/Не

1 До 2.0 0,74 3,0 ДА 35

2 От 2.1 до 4,0 0,23 3,8 78,12

3 От 4.1 до 8,0 0,02 6,5 109

4 От 8,1 до 16,0 0,01 8,0 148

На 07.03.2019 г. от 11:00 ч. в Лабораторно изпитвателен комплекс (ЛИК) на „Софийска вода“ АД, сектор „Питейни води“, 
бяха анализирани приложените към офертите мостри от продукта на участниците „СОЛВО“ ООД и „КОНТИНВЕСТ“ ООД, 
получили оценка ,ДА“ за посочените ОПД.

_____________________________________________________________ 1 _ ____________ _________________ ^ ______ ._________________________ ,
комисия
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При извършване на анализа присъстваха _ . . -  упълномощен представител на „СОЛВО“ ООД и
- упълномощен представител на „КОНТИНВЕСТ“ ООД.

Чрез лабораторен джар-тест (съгласно Приложение 1 от документацията) беше проверено, чрез добавяне към обработвана 
(непречистена) вода, взета преди момента на започване на джар теста на оферираните ОДД от продуктите на „СОЛВО“ ООД и 
„КОНТИНВЕСТ“ ООД, отнасящи се за първи мътностен диапазон (от 0 до 2FNU), в който попада мътността на непречистената 
вода преди извършване на проверката, дали се постигат изискванията за ОЛД, съгласно посоченото в т. 32.1. от инструкции 
към участниците от документацията за участие, като беше измерен и „дзета-потенциала“ на утаената обработена вода с 
оферираната ОЛД.

При лабораторната проверка чрез джар тест беше установено, дали след прилагане към обработваната вода на 
съответната оферирана ОЛД от продуктите на „СОЛВО“ ООД и „КОНТИНВЕСТ“ ООД, отнасяща се за съответната 
първоначално определена мътност на водата са изпълнени следните изисквания:

> Лабораторно определената мътност на водата след провеждане на лабораторния джар-тест с посочените за мътностни 
интервали №1 или №2 ОЛД да бъде минимум 2 пъти по-ниска от първоначално определената, но не по-висока от 0,50FNU;

> Остатъчния алуминий в третираната вода да бъде същият или по-нисък от първоначално определения, но не повече от 
0,120mg/l.

Резултатите от проверката на ОЛД чрез лабораторен джар тест на продукта (мострите) на „СОЛВО“ ООД и „КОНТИНВЕСТ“ 
ООД, съгласно предвиденото в документацията са както следва:

Участник Мътност на 
водата преди 
тест

Al, mg/1 на 
водата преди 
тест

ОЛД, оферирана 
от участника

Мътност, на
обработената
вода

Al, mg/1 на
обработената
вода

„СОЛВО“ ООД 1,62FNU 56pg/l 13 mg/1 0,30 FNU 115Mg/l
„КОНТИНВЕСТ“ ООД 35 mg/1 0,18 FNU 38n_g/l

Резултатите от проверката са налични и в приложение към настоящия протокол.

Предвид гореизложеното и резултатите от проверката, при анализа на мострите от оферирания продукт с джар теста се 
установи, че оферираната ОЛД от „СОЛВО“ ООД не постига изискванията, посочени в т.32.1.2.2.2 - „Остатъчния алуминий в 
третираната вода да бъде същият иди по-нисък от първоначално определения, но не повече от 0,120mg/l“ от 
инструкциите към участниците от документацията за участие, поради което в съответната клетка от колона „Проверка на 
ОЛД чрез лабораторен джар тест“, отнасяща се за съответната определена мътност на водата преди проверката, следва да се 
посочи „НЕ“:



Стр.5

Таблица „Мътност/доза“ за участник „СОЛВО“ ООД

Диапазон
№

Мътност
на

обработваната 
вода в FNU

Коефициент
на

Тежест
К

Оптимална 
промишлена 

доза (ОДД) по 
оферирания

продукт в g/m3 
определена от 

информацията с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта

Съответствие на 
оферираната 

. ОПДс 
приложената 

информация с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта
Да/Не

Оптимална 
лабораторна 
доза (ОЛД) по 

търговски 
продукт в 

mg/l
определена

чрез
лабораторен 
джар тест

Проверка на 
ОЛД
чрез

лабораторен 
джар тест 

Да/Не

1 До 2.0 0,74 1Д ДА 13 НЕ

2 От 2.1 до 4,0 0,23 1,3 25

3 От 4.1 до 8,0 0,02 6,5 40

4 От 8,1 до 16,0 0,01

С оглед на описаното, Комисията няма да отвори ценовото предложение на Участника и ще препоръча на 
Възложителя на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното и резултатите от проверката, при анализа на мострите от оферирания продукт с джар теста се 
установи, че оферираната ОЛД от „КОНТИНВЕСТ“ ООД постига изискванията, посочени в т.32.1.2.2.1 - Лабораторно 
определената мътност на водата след провеждане на лабораторния джар-тест с ОЛД, отнасяща се за първи мътностен 
диапазон (от 0 до 2FNU), в който попада мътността на непречистената вода преди извършване на проверката, да бъде 
минимум 2 пъти по-ниска от първоначално определената, но не по-висока от 0,50FNU и т.32.1.2.2.2 - „Остатъчния алуминий 
в третираната вода да бъде същият или по-нисък от първоначално определения, но не повече от 0,120mg/l“ от 
инструкциите към участниците от документацията за участие, поради което в съответната клетка от колона „Проверка на 
ОЛД чрез лабораторен джар тест“, отнасяща се за съответната определена мътност на водата преди проверката, следва да се 
посочи ,ДА“:

КОМИСИЯ ------1-------------Д—Tt

<

I 1
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Таблица „Мътност/доза“ за участник „КОНТИНВЕСТ“ ООД

Диапазон
№

Мътност
на

обработваната 
вода в FNU

Коефициент
на

Тежест
К

Оптимална 
промишлена 
доза (ОПД) по 
оферирания

продукт в g/m3 
определена от 

информацията с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта

Съответствие на 
оферираната 

ОПД с
приложената 

информация с 
резултати от 
промишлено 
третиране на 

вода с продукта
Да/Не

Оптимална 
лабораторна 
доза (ОДД) по 

търговски 
продукт в 

mg/1
определена

чрез
лабораторен 
джар тест

Проверка на
олд
чрез

лабораторен 
джар тест 

Да/Не

1 До 2.0 0,74 3,0 ДА 35 ДА

2 От 2.1 до 4,0 0,23 3,8 78,12

3 От 4.1 до 8,0 0,02 6,5 109

4 От 8,1 до 16,0 0,01 8,0 148

След горната констатация Комисията извърши оценка по Показател „Техническа оценка“, съгласно който 
„Получилите ,ДА“ декларирани оптимални промишлени дози (ОЩЦ) и оптимални лабораторни дози (ОДф) за мътностни 
интервали №1 и №2, при един от който е проведен лабораторния джар тест за всеки един продукт се умножават със 
съответните заложени коефициенти на тежест, където i=l или 2. Тегловно определената доза (ТОД) се изчисли както следва:

> При проведен джар тест при първи мътностен интервал -  ТОД = (К1ЮЛД1/А1) + (К2*ОПД2).

Изчисленията на Комисията са следните:

1. „КОНТИНВЕСТ“ ООД - ТОД=(0,74*35/11,67)+(0,23*3,8) = 3,07

Полученият резултат ТОД, закръглен до втория знак след десетичната запетая, се записва в колона 2 на приложената в 
документацията обобщаваща оценъчна таблица.

КОМИСИЯ т г

- f
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Обобщаваща оценъчна таблица:

Продукт / Участник тод
mg/1 (g/m3)

Предложена 
цена (Ц)

A B ./ t

Тегловна стойност (С) за 
обработка на 1 000 000 т 3 

вода, лв.

КО =
Cmin / С* 100

1 2 3 4 = 2*3 5
Lubroflog 19/ „КОНТИНВЕСТ“ ООД 3,07

На 19.03.2019г. в Деловодството на Възложителя е регистрирано постъпило възражение от „СОЛВО“ ООД. В него 
участникът „СОЛВО“ ООД излага твърдения, че при провеждането на лабораторният джар тест на 07.03.2019г. не е спазено 
следното изискване от документацията: Приложение 1, т.б - „След приключване на теста пробите се филтруват през 
подходяща филтърна хартия (филтрационен материал), така че флокулите да се задържат върху иея (него)“.
Участникът твърди, че изборът на филтърна хартия с широки пори е неудачен и моли най-настоятелно да се приеме за 
компрометиран джар теста проведен на 07.03.2019г., като изразява желание същият да се повтори с подходящо 
филтриране съгласно изискването на т.б от Приложение 1. На 29.03.2019г. от участникът „СОЛВО“ ООД са получени по имейл 
следните допълнителни документи: резултати от контролен тест и изпитвателни протоколи с номера RA30371, RA30372 и 
RA30373 от дата 28.03.2019г. от проведени тестове във външна лаборатория. На 03.04.2019г. по имейл от участникът 
„СОЛВО“ ООД е получено следващо писмо с възражение относно проведения джар тест.

След като се запозна с допълнителните документи и обсъди изложеното във възраженията, Комисията не приема 
твърденията на участника и продължава своята работа, съобразно вменените й задължения. Аргументите на Комисията са 
следните:

Проведеният джар тест е изпълнен напълно в съответствие е методическите указания (Приложение 1) към 
документацията, като през целия период на неговото изпълнение са присъствали представители и на двамата участника. 
Джар тестът е изпълнен при пълна равнопоставеност на участниците, филтърната хартия използвана и за двамата участника 
отговаря на посочените в документацията за обществената поръчка изисквания и е оповестена преди пристъпване към 
филтруване, след което без възражение от тяхна страна провеждането на теста продължи.

След извършване на горните действия, Комисията ще насрочи публично заседание за да отвори и оповести ценовите 
предложения на допуснатите участници, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.

Във връзка с горното в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.bg ще бъде публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

КОМИСИЯ
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EC number: 215-477-2  CAS number: 1327-41-9|

Identi�cation

Display Name: Aluminum chloride, basic

EC Number: 215-477-2

EC Name: Aluminum chloride, basic

CAS Number: 1327-41-9

Molecular formula: General formula: Al(OH)x(Cl)(3-x), with x ranging from > 0 to 2.3 and
typically being > 0.5.

IUPAC Name: aluminium(3+) dichloride hydroxide

Type of substance

Composition: UVCB

Origin: inorganic

Other names

Trade names: Aluminium chloride in acid solution

Aluminium chloride, aqueous solution

Dk�oc 1018

Eko�x

FLOQUAT™ PAC 18

ICLOR

LOPAC 10

LOPAC 20

not applicable

Polyaluminium Chloride

Povimal

Sachtoklar

Sachtopur

General information

REACH

Aluminum chloride, basic

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/16009/1
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Stein�oc PAC 075

Stein�oc PAC 090

Substance only available in mixtures

Unipac W2

Total tonnage band

Total range: 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum

REACH

Registered as: FULL

Submitted: Joint Submission

Publication dates

First published: 18-Mar-2011

Last modi�ed: 29-Mar-2019

Chemical safety assessment

Performed for this substance: YES

Compositions

Aluminium chloride, basic

 
 

Type: legal entity composition of the substance

State Form: other: aqueous solution

Constituent 1

Reference substance name: Aluminum chloride, basic

EC Number: 215-477-2

EC Name: Aluminum chloride, basic

CAS Number: 1327-41-9

Molecular formula: General formula: Al(OH)x(Cl)(3-x), with x ranging from > 0 to 2.3 and
typically being > 0.5.

IUPAC Name: aluminium(3+) dichloride hydroxide
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Use of this information is subject to copyright laws and may require the permission of the owner of the information, as described in the .ECHA Legal Notice

EC number: 254-400-7  CAS number: 39290-78-3|

Identi�cation

Display Name: Aluminum chloride hydroxide sulfate

EC Number: 254-400-7

EC Name: Aluminum chloride hydroxide sulfate

CAS Number: 39290-78-3

Molecular formula: Generic molecular formula Al(OH)xCl(3-x-2y)(SO4)y where 0.6

IUPAC Name: dialuminium(3+) dichloride dihydroxide sulfate

Type of substance

Composition: UVCB

Origin: inorganic

Other names

Trade names: CFS

CFS- SOLVO

CFS10Al

Dk�oc 1010

Sachtoklar

Unipac-S2

Total tonnage band

Total range: 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum

REACH

Registered as: FULL

Submitted: Joint Submission

Publication dates

General information

REACH

Aluminum chloride hydroxide sulfate

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15301#

https://echa.europa.eu/legal-notice
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15301#
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София 1784, Младост 1-13-6-43 e-mail: office@solvobg.com GSM.: 089 9149953    +(359)2 8770281 

 
 
 

Уважаеми господин Тренев, 
 
 
 

Още през май 1979 г., на ПСПВ Панчарево приложихме разработения и 
патентован от нас коагулант Основен алуминиев хлорид (ОАХ) и установихме редица 
предимства пред алуминиев сулфат1. Същите изводи потвърдихме отново със 
сенсибилизирания продукт CFS- SOLVO в промишлени условия и през декември 1994 
г.. когато при водната криза бе достигнат мъртвия обем на язовира. През 2003 г. отново 
показахме отстраняване на фитопланктон от водата. До 2013 г. коагулационна 
обработка на водата се прилагаше само при значимо замътване, високо съдържание на 
алуминий и планктон (обикновено през зимата и пролетта). При това от алуминиевия 
сулфат във водата преминава [Altotal] над нормата от 200 µg/l. Без коагулация, а само 
филтрирана и хлорирана, водата придобиваше неприятен мирис и привкус. 

През 2011 г. на едностъпалната ПСПВ Бистрица започнаха нови експерименти 
със CFS10Al. Поводът отново бе наличието на остатъчен алуминий и фитопланктон 
във водата. Получените резултати са описани подробно в обширен доклад2, и 
публикувани3. От 2013 г. започна редовно прилагане на CFS10Al на пречиствателните 
станции Панчарево и Бистрица, а в последствие и на Пасарел. 

От 2014 г. и на двете станции се премина към непрекъснато целогодишно 
подаване на коагулант. Установи се стабилно качество на филтрираната вода - без 
мирис, привкус, наднормен остатъчен алуминий, и постоянна мътност под 0,5 FNU. 
При това, в зависимост от другите параметри дозата е в границите 0,05 до 0,7 mgAl/l 
при типичната за този клас коагуланти според БДС EN 17034 : от 1 до 5 mg/l 

(A.3.3 Treatment dose 
The treatment dose is generally in the range of 1 mg/l to 5 mg/l, 
expressed as Al, depending on raw water quality.) 

Това стана възможно след прилагане на микрофлокулната технология на CFS и 
спомогна да изречете: 

 
«Смело мога да кажа, че постигаме изключителни успехи - софийската 

питейна вода е сред водите с най-високо качество в Европа, т.е. ние осигуряваме 
възможността близо 1,5 млн. души да пият наистина отлична вода.» 

Васил Тренев 
изпълнителен директор на Софийска вода" 

 

https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625 
 

1 Матов Б., Ив. Златева, Хр. Добрев, Д. Трендафелов, Основен алуминиев хлорид (ОАХ15)- нов български коагулант за 
питейни води, сп. Хидротехника и мелиорации, кн. 2, 1980 
2 Институт за икономически изследвания-БАН, 21 май 2012 
3 Добрев Хр., Станев Ст., Цветанов Р.,. Зеленков Пл., Бърдарска Г., Изследвания на ПСПВ Бистрица за избор на по- 
ефективен реагент за пречистване, Водно дело, кн. ½, 2013, София 

mailto:office@solvobg.com
http://www.solvo.bg/wp-content/uploads/OAX15.pdf
http://www.solvobg.com/images/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE1994.mp4
http://www.solvobg.com/images/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE1994.mp4
http://www.solvo.bg/wp-content/uploads/Bistrica200520124.pdf
http://www.solvo.bg/wp-content/uploads/VD-03-2013.pdf
http://www.solvobg.com/Acro/MFloc.pdf
https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
http://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
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Във връзка с казаното по-горе се обръщам към Вас за следното: 
 

На 7.3.2019 бе проведен Жар тест по процедура ТТ001795. но не е спазено следното 
изискване от документацията: 
Приложение 1, стр. 79: 

„… 6. След приключване на теста пробите се филтруват през подходяща 
филтърна хартия (филтрационен материал), така че флокулите да се задържат 
върху нея (него)….“ 

 
Като производител, ние винаги сме пояснявали, че Жар теста е неподходящ за CFS, 
макар и общоприет (не и от нас) за оптимизиране на дозата на хидролизиращи 
коагуланти. 

 
При CFS10Al се формират микрофлокули, които преминават през използваната 
на 7.3.2019г. филтърна хартия за бързо филтриране (0011А00007): 

 

Филтърна хартия с широки пори, 
използвана за груби и обемни 
утайки като желязо, алуминий и 
хромни хидриди, определяне на 
Si в анализ на стомана и    чугун 

 
 

Целия досегашен опит (наш и на лабораторията на Софийска вода) и резултата от 
проведен от нас контролен Жар тест доказа неудачния избор на филтърна хартия с 
широки пори, като след филтър „синя лента“ регистрираме: 

Мътност < 0,15 FNU 
[Altotal] < 20 µg/l 

Моля най настоятелно да се приеме за компрометиран Жар теста, проведен на 
7.3.2019 и да се повтори с подходящо филтриране за отделяне на присъщите за 
CFA10Al микрофлокули, както е изискването на т.6. от Приложение 1 (стр.79) на 
документацията. 

 

 
 

София, 19.03.2019 
 
 

www.solvo.bg 
office@solvo.bg 

 
 
 

Управител: 

 
 
 
 

Христо Добрев 

Подписано 
цифровой 
подписью: Hristo 
Stefanov Dobrev 

http://www.solvo.bg/
mailto:office@solvo.bg
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ДО 
Г-Н ФРАНСОА ДЕБЕРГ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ И 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД 

 
 

Към писмо с вх. № СВ-3656/18.04.2019 на „Софийска вода“ АД 
 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 
 

Днес, 22.04.2019 г., след отваряне ценовата оферта на „КОНТИНВЕСТ“ ООД 
стана ясно, че цената на продукта Lubroflog 19 е 838 лв/t. Като приложим системата 
за оценка по процедура ТТ001795 се получава следното: 

 
 
 

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, „СОЛВО“ ООД 1,1 850 946,05 100,00 

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

 

Ако бяха отворени и двете ценови оферти, „СОЛВО“ ООД е 100% победител с 
продукт, доказал своята ефективност на ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица в 
продължение на 6 години (от 2013г. досега). 

 
Това обяснява упорития, без каквито и да е аргументи отказ да се повтори 

фалшивия Джар тест. Става дума за явна корупция, а не толкова некомпетентност! 
При това предварително са уведомени всички вземащи решения в „Софийска вода“ 
АД. 

 
Приложение: Изпратен файл „За филтриране Солво2.pdf“ до всички 

специалисти от „Софийска вода“АД 
 

София, 22.04.2019 Управител: 
Христо Добрев 

Подписано 
цифровой 
подписью: Hristo 
Stefanov Dobrev 

 

mailto:office@solvobg.com
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Уважаеми дами и господа, 

В писмо от 14.3.2019 г. настоятелно помолих да се обяви за компрометиран Жар теста, 
проведен на 7.3.2019 г. При съобщаване на резултата бяхме сигурни, че резултата е 
грешен, но В. Димитров не разреши да повторим теста дори при заплащане. 
По заснетия етикет на филтърната хартия (0011А00007): 

Стигнахме до текста от каталога на производителя: 
Филтърна хартия с широки пори, използвана за груби и обемни утайки 
като желязо, алуминий и хромни хидриди, определяне на Si в анализ на 
стомана и чугун 

От горе изложеното е видно нарушение на т. 6 от Приложение 1, стр. 79: 
„… 6. След приключване на теста пробите се филтруват през подходяща филтърна 

хартия (филтрационен материал), така че флокулите да се задържат върху нея (него)….“ 

След като изяснихме причината за грешно проведения Жар тест проведохме свое 
изпитване при филтриране през хартия „синя лента“: 

http://solimex-bg.photonhost.com/product-Filter-paper-for-quality-analyze-9-bg.html : 
- Филтъна хартия синя лента Ø 55мм, 70мм, 90мм, 110мм, 125мм, 150мм, 185мм, 200мм, 250мм 
Характеристика: Високо качествени филтърни хартии за количествено определение, тегловни анализи и 
контрол на показателите на околната среда; тип №6; целулозни, задържащи средно-финни частици с 
размер 2-10µm, както и следи от метали; с ниско съдържание на пепел; двойно измити в киселина (солна и 
хлороводородна киселина), изплакнати с ултра чиста вода за  неутрализация.

След филтър „синя лента“ регистрираме: 
Мътност < 0,15 FNU 
[Altotal] < 20 µg/l 

Според т.6 на Приложение 1 от документация ТТ001795 се допуска и друг 
филтрационен материал (задържащ флокулите), поради което проведохме допълнителни 
изпитвания, като филтрувахме пробите през памук. 

 

mailto:office@solvobg.com
http://solimex-bg.photonhost.com/product-Filter-paper-for-quality-analyze-9-bg.html


Представихме и  тези резултати в следващата таблица и приложените към нея протоколи от 
акредитираната лаборатория на ИЦ Глобалтест. 

Резултати от контролни проби Жар тест за съдържание на Алуминий във филтрирана 
вода с различни мостри CFS10Al: 

 

Проба Коагулант CFS10Al Доза [Altotal] 
µl/l mg/l 

 

1 
мостра към 

процедура ТТ001795 
 

10 
 

0,018 
 

2 
мостра към 

процедура ТТ001795 
 

20 
 

0,022 
3 мостра от 18.4.2018 г. 20 0,015 

Сурова вода от ПСПВ Бистрица от 14.3.2019 
 (1,7FTU)  

 
 
 
 

След всичко казано до тук изразявам недоумение как е възможно с един целенасочено 
грешен Жар (буркан) тест да се постановява негодност на продукт, чиито превъзходни 
свойства са демонстрирани вече почти 50 години на десетки пречиствателни станции у нас 
и в чужбина и вече шест години и в момента осигуряват вода и на софиянци: 

«Смело мога да кажа, че постигаме изключителни успехи - софийската 
питейна вода е сред водите с най-високо качество в Европа, т.е. ние  
осигуряваме възможността близо 1,5 млн. души да пият наистина отлична 
вода.» 

Васил Тренев 
изпълнителен директор на Софийска вода" 

 

https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625 
 

Знаем, че такива думи не можеше да бъдат изречени преди 2013 година. 
Оставаме с особени чувства, след многогодишен осъществен стремеж да осигурим чиста 
вода за София. 

 

 
 

София, 3.04.2019 

 

 
Управител: 

 
 

 
Христо Добрев 

Подписано цифровой 
подписью: Hristo 
Stefanov Dobrev 
Дата: 2019.04.03 
15:09:57 +03'00' 

https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
https://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625
http://www.sofiyskavoda.bg/presscenter/NewsArticle.aspx?id=625


Промишленото приложение на произвеждан 
и доставян от Солво ООД коагулант CFS10Al 

 
Резултатът от приложение на коагуланта на ПСПВ Бистрица 

представяме графично. Графиката е построена  по данни от постоянния 
мониторинг,  провеждан от Лабораторния комплекс на Софийска вода АД 
за последните дни (1.5.2019 до 14.5.2019г.): 

Ясно се вижда, че за целия интервал от мътност на водата от яз. Искър 
и Доза коагулант, съдържанието на алуминий във филтруваната  вода, 
подавана към София  намалява два пъти. 
Според BDS EN 17034 обичайната доза за този тип коагуланти е 1÷5 gAl/m3, 
докато използваната доза на CFS10Al е от 0,5÷0,6 gAl/m3  - почти десет пъти 
по-малък от общоприетия разход. В случая, като комерсиален продукт- 
разтвор на коагулант, дозата е 5÷6 g/m3. За целия период от 2013 до сега 
дозата на CFS10Al е варирала от 0,5 ~7  g/m3 разтвор (цена 0,000425~0,00595 
лв./m3), според  природните условия и състоянието на филтрите.  
Посочените данни, както и целия наш опит, на специалисти от БАН  и този 
на самата Софийска вода АД се отхвърлят с единичен опит в чаша (7.3.2019 
г.), като дори не се отчита среден резултат от три проби, както е добрата 
практика.  

Грешно проведеният опит,  показващ двойно нарастване на алуминия 
във филтруваната вода  е единствен мотив  за крайното решение на господин 
Франсоа Деберг, Председател на съвета на директорите и Изпълнителен 
директор на „Софийска вода“ АД.  
 
София, 20.5.2019 г.   Христо Добрев 
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