
 
Сравнение на сертификати, представени от Континвест ООД 
към процедури ТТ001806 (за доставка на ферихлорид) и 
ТТ001795  (за доставка на алуминиев хлорид хидроксид сулфат)  

 
Това сравнение илюстрира приложената от Континвест ООД и Софийска вода АД схема за избор на 
изпълнител на обществена поръчка. И в двата случая Континвест следва стъпките: 
1. Намира производител, който има в листата си търсения от Възложителя продукт.  
2. Съставя свой сертификат, като само посочва избрания производител, а  вписва стойности на 

показателите според изискванията на процедурата. 
3. Представя богата на информация антетка, в която неправомерно присъстват логата на световните 

сертифициращи органи SGS и UKAS. Това въвежда в заблуждение, че сертификатът е изготвен от 
лаборатория на Континвест, акредитирана от SGS и UKAS, каквато не е:  

   

    

Ако човек е предубеден или некомпетентен, приема заблудата за истина. 
След като приеме „сертификата“ за достоверен, Софийска вода АД не отчита някои съществени 
неточности: в сертификат № 1/30.7.2019 е посочена плътност 1,24 g/ml, а според БДС EN 17034 на 
плътност 1,20 – 1,25 g/ml отговаря съдържание на алуминий 5,3 % Al (53 g/kg). Намерено при анализ 
на мострата: 50,1 g/kg, а не 91,95 g/kg, колкото е по сертификата. Разминаването в съдържанието на 
елемента алуминий, по което се определя цената е 1,8 пъти. 

 



Софийска вода АД приема без проверка и останалите документи с 
невярно съдържание по процедурата за питейната вода на София 
(ТТ001795):  

 „Доказателства“ за промишлено 
приложение на Lubroflog 19, 
доставен от Континвест ООД на 
пречиствателна станция за 
питейна вода в Солун, където 
такъв коагулант не се използва. 

Декларирани и неосъществени са доставки на същия продукт за Скопие- доставки за 410 833,52 евро: 

Следва отстраняване на другите кандидати с или без основание и подписване на договор със спечелилия 
доставчик Континвест ООД. Всички жалби и възражения са отхвърлени с или без мотиви. 



Софийска вода АД подписва договор № 8274 от 3.6.2019 г. за доставка 
на  ферихлорид с произход Унгария: Donauchem Kft, Завод 
Казинцбарцика, Н-3700…., а получава цистерни от Турция: 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176484-tsisterna-razlya-blizo-10-tona-zelen-kamak-kray-kremikovtsi 

Инцидент в района на Кремиковци - цистерна разля железен хлорид. Полицията е отцепила района. 

Снощи (2.10.2019 г.) 3 цистерни са пристигнали от Турция в района на митницата край Кремиковци, през 
нощта от две от тях започнал да тече железен хлорид. Подаден е сигнал, пристигнали са пожарна и 
полиция на място, информира репортер на Bulgaria ON AIR. 
Около 10 тона железен хлорид е излят на паркинга. Той е бил предназначен за "Софийска вода". Заради 
денивелацията на паркинга част от веществото се е стекло към пътя. Опасност за населението няма. 

По същата схема производител на коагуланта за питейната вода на 
София по документи е гръцка фирма Лубрико - Цакалис А. ООД, а 
Lubrobroflog 19 липсва в производствената ѝ листа. Прилаганият на 
ПСПВ Бистрица от 5.8.2019 г. коагулант е с неясен произход и състав, 
различен от декларирания в документите по процедура ТТ001795.   

https://procurement.sofiyskavoda.bg/ProcurementDocuments/8274.pdf%20%D0%97%D0%97%D0%9B%D0%94.pdf?zop=1567
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176484-tsisterna-razlya-blizo-10-tona-zelen-kamak-kray-kremikovtsi







