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е номер на закъсняла 

предварителна регистрация и 

няма юридически смисъл. 

Така през 2013 г. продуктът е 

нерегистриран. 
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В доставяния от Континвест 

коагулант Lubroflog 19 се 

съдържа органичен 

флокулант, доказан чрез 

Термогравиметричен и 

Елементен анализ: 

Съдържание на въглерод (С), 

5,1%  и азот (N) 2 % или молно 

отношение С:N= 2,97:1 -

каквото е в полиакриламида 

[C3H5NO]n. Необходим е пълен 

качествен и количествен 

анализ. Тези необявени 

вещества крият здравен риск: 

вероятна канцерогенност и 

приложението им трябва да се 

сведе до техническия 

минимум или да ги няма. 



Липсват резултатите от 

анализа. 





Регистрацията на Алуминиев 

хлорид хидроксид сулфат е 

подадена и завършена на 

18.1.2019 от което следва, че 

преди тази дата  фирма 

Лубрико-А. Цакалис ООД не е 

имала право да произвежда и 

съответно продукта да е 

прилаган промишлено в ЕС от 

когото и да било. 





Период  1.1.2018 - 9.4.2018 е 

много преди датата на 

регистрация по REACH и 

поради това не може да е 

използван този продукт. 

Този факт се потвърди и при 

посещение на специалисти от 

БАН на солунската 

пречиствателна станция и 

среща с г-н Анастасиос 

Папайоанноу.   











Алуминиев оксихлорид е 
продукт различен от 
Lubroflog 19 
– 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). 



 

В листата на фирма Интер-

хем ДОО липсва такъв 

продукт. При запитване 

предложиха доставка на PAC 

(основен алуминиев хлорид). 

Референцията е от 
дистрибутор на  
химикали,между които и РАС 
но не и Lubroflog 19. 
Доставка на 840,15 тона  
алуминиев хлорид хидроксид 
сулфат за 410 833,52 EUR 
към дистрибутор, а не фирма 
пречистваща питейна вода 
не може да бъде референция 
пред Софийска вода АД за 
приложение на Lubroflog 19. 
Тази фирма не предлага 
алуминиев хлорид хидроксид 
сулфат. Предлага PAC. 
 


