ОТ:
ГОСПОДИН СЕВАК ХУРШУДЯН
УПРАВИТЕЛ НА СЕВАН С.В. ЕООД
Гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 118, ет. 2, Офис 11
Email: s.khurshudyan@sevan.bg.
Изх. № 426 / 15.11.2021
ДО:
ЛОЯЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА СЕВАН С.В. ЕООД
КОПИЕ:
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Гр. София, пл. „Света Неделя“ №5
Email: delovodstvo@mh.government.bg.
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ
ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Гр. София, пл. „Света Неделя“ №5
Email: akunchev@mh.government.bg.
Г-ЖА ГАЛЯ ВЪЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Гр. София, ул. „Враня“ №20
Email: director@srzi.bg.
Д-Р КАЛОЯН КАЛОЯНОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ БЛАГОЕВГРАД
Email: rzibl@rzibl.org.
Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ БУРГАС
Email: rzi@rzi-burgas.com
Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ВАРНА
Email: office@rzi-varna.com
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Email: direktor@rzi-vt.bg
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Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ВИДИН
Email: rzi-vidin@mh.government.bg
Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ВРАЦА
Email: director@rzi-vratsa.com
Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ГАБРОВО
Email: N_Penchokov@rzi-gbr.org
Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ДОБРИЧ
Email: rzi-dobrich@mh.government.bg
Д-Р ВИКТОР КИРЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ КЪРДЖАЛИ
Email: rzi.kardjali@gmail.com
Д-Р ЗЛАТКО ВЕЛИЧКОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ КЮСТЕНДИЛ
Email: rzi-kiustendil@mh.government.bg
Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ЛОВЕЧ
Email: director@rzi-lovech.bg
Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ МОНТАНА
Email: rzi-montana@net-surf.net
Д-Р ХЮЛЯ ШЕРИФ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ПАЗАРДЖИК
Email: rzi-pazardjik@mh.government.bg
Д-Р НИНА СТАМЕНОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК
Email: rzi_pk@b-trust.org
Д-Р ИЛИЯН МИНЧЕВ
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ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЛЕВЕН
Email: rzi@rzi-pleven.com
Д-Р СИЙКА ИВАНОВА ДИМЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЛОВДИВ
Email: rzi-plovdiv@mh.government.bg
Д-Р АСЯ ГЕНЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ РАЗГРАД
Email: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ РУСЕ
Email: zam_director@rzi-ruse.com
Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ СИЛИСТРА
Email: office@rzi-silistra.com
Д-Р НИКОЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ СЛИВЕН
Email: nivanova@mbox.contact.bg
Д-Р МИМИ КУБАТЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ СМОЛЯН
Email: rzi@rzi-smolyan.com
Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Email: director@rzi-sfo.bg
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ СОФИЯ
Email: director@srzi.bg
Д-Р СТАНИМИР СТАНКОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ СТАРА ЗАГОРА
Email: rzi-stara_zagora@mh.government.bg
Д-Р ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ТЪРГОВИЩЕ
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Email: rzi-targovishte@mh.government.bg
Д-Р СОНЯ ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ХАСКОВО
Email: rzi@haskovo.net
Д-Р ПЕПА НИКОЛАЕВА КАЛОЯНОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ШУМЕН
Email: office@rzi-shumen.net
Д-Р РАДОСТИНА КАЛЧЕВА-НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ЯМБОЛ
Email: rzi-yambol@mh.government.bg
КОПИЕ:
Г-Н БОГОМИЛ НИКОЛОВ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Гр. София, ул. „Врабча“ №26
Email: bnap@bnap.org
Г-Н КИРИЛ НАЛДЖИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЯ ГРУП 24 ООД
Гр. Пловдив, ул. „Александър Първи Батенберг“ №32
Email: gl_redaktor@plovdiv24.com

СТАНОВИЩЕ
Относно: Некоректни и некомпетентни протоколи на ЛИ на СРЗИ и публикувани статии и
репортажи с невярно съдържание срещу СЕВАН С.В. ЕООД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Първо бих искал да Ви благодаря за Вашето доверие и лоялност към нашата компания,
както и Вашата подкрепа в тези трудни за Света времена.
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Също така бих искал да споделя нашата признателност към Вас, че благодарение на
всеобщи усилия и труд, за последните две години успяхме да разработим и наложим на
българския пазар иновативната суровина – ПОЛИМЕТИЛАМИН-М (ПМТА-М), от която
произвеждаме и предлагаме на българския пазар зимни течности за чистачки. Благодарение
на тази суровина, както и всеобщи усилия, ние заедно с Вас постигнахме две важни цели:
1. СЕВАН С.В. ЕООД – като водещ производител в Р. България на зимни течности за
чистачки, със съвместни усилия и подкрепа, успяхме да спестим повече от 1 500
тона етилов алкохол, от който се произвежда класическата зимна течност, за
нуждите с борбата с COVID 19 – като дезинфектанти за болници, училища, детски
градини и прочие.
2. В период на Световната пандемия от COVID 19 и последиците от нея,
продължаваме да живеем в икономическо затруднени времена. Благодарение на
СЕВАН С.В. ЕООД и Вашата лоялност и доверие, ние предлагаме на българския
потребител продукт, който е БЕЗВРЕДЕН за човешкото здраве, както и близо 30%
по-евтин от класическия продукт на основа на етилов алкохол. В тази връзка ние с
Вас подпомагаме на българската икономика, както и на българския потребител да
спести близо 30% от своите разходи, купувайки нашия иновативен продукт, който
все пак е належащ, най-вече през зимния сезон.
Въпреки положителните страни на иновативната суровина ПМТА-М, има една
трудност, която с Ваша подкрепа ще преодолеем. Както Ви е известно СЕВАН С.В. ЕООД е
патентовал производството на зимни течности на основа на ПОЛИМЕРА - ПМТА-М в
България. Разбира се, че това не се харесва на нашите конкуренти, които от НЕМОЩ
създават паника и поставят под въпрос нашия авторитет и имe пред българския потребител,
разпространявайки и публикувайки статии и репортажи с невярно съдържание. Разбира се,
че това е временно явление и рано или късно, нашите пропаднали конкуренти ще свикнат с
факта, че СЕВАН С.В. ЕООД ПРОДАВА И ЩЕ ПРОДАВА ЗИМНИ ТЕЧНОСТИ НА
ОСНОВА НА ПОЛИМЕРА – ПОЛИМЕТИЛАМИН-М.
Що се отнася до безопасността на човешкото здраве, използвайки зимните течности
произведени от иновативната суровина ПМТА-М, ще изложим няколко факта, с цел
гарантиране на качеството на продукта съгласно разпоредбите на т. 69 от приложение XVII
на Регламент (EO) № 1907/2006 т.е. в състава на течности за чистачки или за
размразяване на предни стъкла, в концентрация, равна на 0,6 тегловни процента или
по-голяма.
Съгласно разпоредбите на Регламента, то НЕ ЗАБРАНЯВА използването и
произвеждането на течности за чистачки на база на ПМТА-М.
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1. От „Лабораторни Изследвания“ на СРЗИ са направили изследвания на нашите
продукти, където са открили голямо съдържание на метилов алкохол над 45 пъти от
допустимата стойност < 0,6 тегловни процента. (виж. Приложение 1). Поради
некомпетентното и некоректното изследване от страна на лаборантите на ЛИ на
СРЗИ, а именно:
• Провел изпитването: хим. И. Ценова
• Утвърдил, РЪКОВОДИТЕЛ ЛИК: хим. Г. Вълчева
Издават НЕКОРЕКТНИ протоколи от изпитване с № 1203951-1 / 31.12.2020 и №
1203952-1 / 31.12.2020, с които протоколи въвеждат в заблуда и манипулация за
качеството на ПОЛИМЕРА – ПМТА-М, и съответно произведените на база тази
суровина зимни течности за чистачки SEVAN.
Поради факта, че посочените по горе лаборанти НЕ ВЛАДЕЯТ материята, както и НЕ
са запознати с метода, по който се извършват изследвания на ПОЛИМЕР всъщност,
каквото представлява ПМТА-М, те изследват на газ-хроматографски метод, (виж.
Приложение 2) - „Методът, по който са анализирани пробите за съдържание на
метанол - 02/GC/FID/MET „Метилов алкохол“, е вътрешен метод на Лабораторен
изпитвателен комплекс (ЛИК) при СРЗИ. Разработен е въз основа на Наредба за
контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и
спиртните напитки (Обн. ДВ. бр. 99 от 9 Декември 2005 г.) на газов хроматограф с
хед-спейс техника и е валидиран през 2013 г., при спазване на всички изисквания за
потвърждаване на метод и за осигуряване качеството на резултатите от
изпитване. Методът е акредитиран и като такъв е предмет на проверка и оценка от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Методът е собственост
на лабораторията и не следва да бъде предоставян на външни лица.“
Вследствие, на което резултатите приемаме като НЕКОРЕКТНИ и
ЗАБЛУЖАВАЩИ. Поради тези некомпетентни и некоректни нарушения от страна на
ЛИ на СРЗИ, нашата компания е подложена на постоянни проверки, медийни
нападения и нападки от страна на нашите конкуренти, както и на непоследно място са
нанесени огромни финансови загуби, които са налице и до днес.
2. Съгласно метода за определяне на свободния метанол в ПМТА-М, който е
предоставен от вносителя в България – ИНТЕРКИМ ЕООД, се определя по
спектрофотометричен метод, (виж. Приложение 3). Съгласно писмо с изх. № 97680/29.03.2021 от Главен държавен здравен инспектор - ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ
КУНЧЕВ, (виж. Приложение 4), много ясно се казва, че ЛИ на СРЗИ не
разполагат с възможност за изследване на зимни течности за чистачки, с
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посочения от производителя метод. Това, че ЛИ на СРЗИ НЕ МОЖЕ ДА
РАЗЛИЧИ АЛКОХОЛИТЕ ОТ ПОЛИМЕРИТЕ, не означава, че няма други
лаборатории, които не могат да се съобразяват с посочените от производителя
метод за изследване.
Факта, че суровината ПОЛИМЕТИЛАМИН-М (ПМТА-М) е иновативна суровина
на световно ниво, но по същността си е ПОЛИМЕР, е разработен и метода за
определяне на активния метанол в ПМТА-М, както и в течностите за чистачки
(виж. Приложение 5).
Съгласно писмо с изх. № 25-507-2 / 13.05.2021 от РЗИ – БУРГАС (виж. Приложение
6). От Министерство на здравеопазването имаме ангажимент за отговорно пазене на
конкретни количества от конкретен партиден номер до представяне в РЗИ – БУРГАС
резултатите от изпитване от акредитираната лаборатория. Т.е. протоколите, които притежава
СЕВАН С.В. ЕООД, съгласно (виж. Приложение 5) МНОГО ЯСНО Е ОПИСАНО
КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНИЯ МЕТАНОЛ, а именно от 0,13 до 0,15 тегловни
процента, което е в допустимите граници на разпоредбите на т. 69 от приложение XVII на
Регламент (EO) № 1907/2006 т.е. в състава на течности за чистачки или за размразяване
на предни стъкла, в концентрация, равна на 0,6 тегловни процента или по-голяма.
Съгласно горе описаните доказателства SEVAN зимна течност за чистачки на
основа на ПМТА-М, отговаря на всички Държавни и Европейски регламенти. Поради
тази причина:

ПРИЗОВАВАМ И ИЗИСКВАМ:
От ЛИ на СРЗИ – за НЕЗАБАВНО публично извинение за допуснатите
некоректни и некомпетентни протоколи, с които е накърнила авторитета и името на
СЕВАН С.В. ЕООД – SEVAN, както и за НЕЗАБАВНО анулиране на НЕКОРЕКТНИТЕ
ПРОТОКОЛИ: № 1203951-1 / 31.12.2020 и № 1203952-1 / 31.12.2020. В противен случай,
ще си потърся правата в Българския и Европейския съд.
От всички български медии, вестници, жълта преса и интернет портали
НЕЗАБАВНО да свалят и да прекратят с неверни, манипулативни и уронващи
авторитета и престижа на СЕВАН С.В. ЕООД публикации. В противен случай, ще бъда
принуден да си потърся правата за уронване на авторитета пред Българския съд.
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Ще очаквам от всяка една медия, публикувала неверни данни и статии да
изпрати своите извинения до деловодството на СЕВАН С.В. ЕООД.
Уведомявам Ви, че цялата кореспонденция с държавните институции, както и
медиите, ще бъдат качени на официалната интернет страница на СЕВАН С.В. ЕООД –

www.sevan.bg.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обръщам Ви внимание, че до момента никой, не е поискал нашата позиция, вкл.
не се е запознал в пълнота с характеристиките на продукта и документите, които по
обективен, технически, правилен начин и при ползване на съответния правилен метод,
установяват характеристиките на SEVAN Зимна течност за чистачки произведени на
основа на ПМТА-М.

Digitally signed by

Sevak
Sevak Khurshudyan
2021.11.15
Khurshudyan Date:
16:17:15 +02'00'

С уважение: ………………..………
Управител: СЕВАК ХУРШУДЯН
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