
СЛУЖБИ И ПРОДУКТИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА



ПРОФИЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕКОНТА, АД е водеща компания в Централна и Източна Европа, предлагаща 
следния пакет от услуги и продукти в областта на опазване на околната среда:

ДЕКОНТА, АД в цифри:

Проучване и ремедиация на замърсени територии
Третиране на опасни отпадъци
Спешна помощ при екологични аварии
Дейности свързани с разрушаване, извеждане от експлоатация и технологично почистване
Консултантски услуги в областта на околната среда
Екологичен мониторинг и лабораторни услуги
Оборудване за третиране на промишлени отпадъчни води и емисии
Екологично проучване и развитие
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Учредена през 1992 г. в Република Чехия

150 души квалифициран и опитени персонал (80 % завършили висше 
образование, 10 % притежаващи докторска степен)  

Годишен оборот, около 20 милиона Евро 

Приблизително 400 екологични проекти годишно в 10 страни 

Сертифицирана компания, съгласно ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001

Офиси в 7 страни: Република Чехия, Унгария, 
Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Словакия



ПЕРСОНАЛ, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Мултидиспиплинарен екип (химия/
геология/биология/инженеринг/граждански 
инженеринг/електро-инженеринг/
екологичен-инженеринг/екология/селско-
стопанство/право/икономика)

Международно опитни експерти 
и ръководители на проекти

Вътрешно оборудване и съоръжения за:

Ремедиация на замърсени територии, 
посредством физични, химични и 
биотехнологични методи

Проучване на място, чрез сондиране, 
пробовземане, измерване и изпитване

Изгребване на отпадъци/превоз/третиране

24 часова, 7 дневна екологична аварийна 
служба

Работилници, гаражни и складови помещения 

20 био-съоръжения за третиране в Европа

Химични, микробиологични и технологични 
лаборатории

Център за екологични изследвания

Актуален  HW и SW за събиране на данни, 
оценка, визуализация и математическо 
моделиране



РЕМЕДИАЦИЯ НА ЗАМЪРСЕНИ ТЕРИТОРИИ

ЕКОНТА, АД успешно пречиства в редица страни стотици територии замърсени с различни органични и неорганични    
           замърсители. В зависимост от характера на замърсяването и специфичните условия на терена се прилага най-удачния 
вариант за ремедиация.

Ремедиация „Ex situ”: Изгребване на 
замърсени почви или изпомпване на 
замърсени подпочвени води и последващо 
третиране

Ремедиация „In situ”: Деконтаминация на 
почви и/или подпочвени води директно в 
мястото на образуване
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ДЕКОНТА, АД притежава know-how, опит, материали и оборудване, необходими за успешното 
прилагане на следните методи за ремедиация:

Физични

Почви (отпадъци) Почви (отпадъци) Почви (отпадъци) Почви (отпадъци)

Подпочвени води Подпочвени води Подпочвени води Подпочвени води

Химични Биологични Други

Трошене, пресяване и сортиране 
Втвърдяване/стабилизиране
Вентилиране
Миене
Изгаряне
Термична десорбция

Химична оксидация
Химична редукция
Неутрализация

Химична оксидация
Химична редукция
Неутрализация

Биоремедиация
Биологично редуктивно дехлориране
Биологична редукция
Bio-Slurping

Хидравлични бариери
Реактивни бариери
Мониторинг/ускорено 
разреждане
Подземно-изолирани стени

Биоремедиация
Биовентинг
Фиторемедиация

Депониране
Преработване
Затворена конструкция
Покрития

Air-sparging
Изпомпване и последващо 
третиране:
     Тегловно разделяне
     Stripping  
     Адсорбция
     Коагулация
     Флокулация
     Обратна осмоза



ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОБОВЗЕМАНЕ И МОНИТОРИНГ

Д ЕКОНТА, АД притежава богат опит в проучванията на място, пробовземането  
и в мониторинга на компонентите на околната среда, включвайки:

Почви
Отпадъци
Строителство
Утайки и седименти
Подземни води
Повърхностни води
Почвен газ 
Въздух

ДЕКОНТА, АД разполага с квалифициран персонал, разрешителни, акредитации, 
сертификати,  вътрешно оборудване и материали необходими за проучване/ 
пробовземане/ дейности по мониторинг – включващи сондажни съоръжения, 
ръчно сондажно оборудване, семплери, помпи, анализатори на място и 
измервателни устройства, архиватори, контейнери за проби, охлаждащи кутии 
за съхранение на проби и за транспортиране, оборудване за почистване и 
деконтаминиране на използваните при пробовземане инструменти и др.



AНАЛИЗАТОРИ НА МЯСТО И МОБИЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

Raman спектрометър

Ръчен XRF Анализатор DELTA

Ecoprobe 5

Основавайки се на изискванията на клиента ДЕКОНТА, АД, може да достави мобилни 
лаборатории, оборудвани за конкретната дейност:

Уникално устройство позволяващо идентификацията на 
повече от 6000 органични и неорганични вещества и техни 
съединения, включително експлозивни вещества и дроги.

Съвременен анализатор предоставящ незабавна 
информация за съдържанието на токсични метали и за други 
преобладаващи замърсители в замърсени почви и в седименти.

Флексабилно и надеждно устройство за „in-situ“  откриване 
и анализ на Летливи Органични Съединения. В комбинация с 
анализатор PID, служещ за измерване на общата концентрация 
на почвения въздух и анализатор IR за селективно измерване 
на метан, петролни въглеводороди и въглероден диоксид.

Аналитична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Лаборатория за подготовка на проби

Мобилната лаборатория, може да се отдава под наем или да се предостави включително и с опитен персонал.

6



7

СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Оперирaйки със собствено сондажно оборудване (AMS PowerProbe. JaNo)  
ДЕКОНТА, АД предлага следните услуги:

Директно пробиване (изземване на почвени проби от избрани 
дълбочинни нива)
Ротативно ядково сондиране
Временни и постоянни кладенци за мониторинг
Инжекционни кладенци за прилагане на „in situ“ химичен  
и биологичен метод за ремедиация
Тествания за проникване
Проучвателни сондажи 
Сондажи за термо-помпи
Анкери и микропилоти
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МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪЗДУХА

           ЕКОНТА, АД предлага акредитирано измерване на емисиите във въздуха за качествен    
           мониторинг. Благодарение на високо-класифицирания персонал, както и на съвременното 
технологично оборудване екипа на ДЕКОНТА, АД за мониторинг на въздуха, гарантира гъвкави 
и качествени услуги предлагани в Република Чехия и в чужбина.

Д

Авторизиран мониторинг на стационарни източници на емисии във въздуха
Техническо измерване на емисии във въздуха
Техническо измерване на качеството на атмосферния въздух
Измерване на качеството  на подпочвения въздух

Обхвата на услугите се състои от:
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УСЛУГИ ПРИ ЕКОЛОГИЧНИ АВАРИИ

Екологичната аварийна служба е на разположение 24 часа  
в денонощието на територията на Република Чехия. Телефонът 
за връзка при аварии е: + 420 602 686 622.  Екипът за отговор 
при екологични аварии е мобилизиран да реагира до 30 мин. от 
приемане на информацията за възникналия инцидент.

          ЕКОНТА, АД предлага услуги при екологични аварии,          
           в случаи на внезапно изпускане  на токсични и вредни 
химикали в околната среда. Услугите покриват комплекс 
от дейности, вариращи от първоначална незабавна 
намеса, фокусирана върху отстраняване на миграцията 
на химикалите до цялостна ремедиация на замърсената 
територия и нейното пълно възстановяване.

Д
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УСЛУГИ ПРИ ЕКОЛОГИЧНИ АВАРИИ

Фирма ДЕКОНТА, АД е включена в интегрирана 
система за спешно реагиране  в Република Чехия, със 
сътрудничеството на Министерството на вътрешните 
работи, чрез Главно управление на Противопожарните 
спасителни служби.

Услугата е включена към TRINS система и към системата за 
спешни случаи и сигурност, гр.Прага.

Аварийни автомобили (Land Rovers)
Аварийни моторни лодки
Багери
Камиони
ADR камиони с цистерни
Помпи за токсични и експлозивни вещества
Предпазни средства за работа с опасни вещества
Оборудване и средства за деконтаминация
Детектори за химични вещества
Електронна база от данни за опасни вещества

Оборудване



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

В областта на биотехнологично третиране на опасни отпадъци 
ДЕКОНТА, АД е водеща компания в Република Чехия и за страните от 
Централна/Източна Европа, където управлява повече от 20 съоръжения 
за биологично третиране. 

Същевременно ДЕКОНТА, АД се стреми да се съобрази и да 
изпълни всички нужди и изисквания на клиента, включвайки 
предоставяне на контейнери за отпадъци, транспортиране на 
отпадъка от клиента до съответното депо, товарене, претегляне 
и обработка на отпадъка, лобораторни анализи и оценка на 
неговите опасни свойства.

ЕКОНТА, АД предлага комплекс от дейности в областта на 
третиране и обезвреждане на опасни отпадъци.

Дейностите по управление на опасни отпадъци, включват:

Д

Преработка на отпадъка за използване, като алтернативно гориво
Рециклиране на промишлен отпадък
Втвърдяване/стабилизиране на утайки и прах
Деконтаминация на отпадъкa, чрез физични методи (обезвъздушаване, миене и др.)
Деконтаминация на отпадъкa, чрез химични методи (химична оксидация);
Термично третиране на отпадъци и обезвреждане;
Депониране на отпадъци;
Ремедиация и реконструкция на депа.



РАЗРУШАВАНЕ, ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

ДЕКОНТА, АД изпълнява редица проекти свързани с дейности по разрушаване 
и извеждане от експлоатация. С изключение на физическото реализиране 
на проектите нашата дейност обхваща и: изграждане/инспекции на сгради 
и промишлена дейност, пробовземане и анализ, демонтаж/проектиране на 
разрушаването, фази на разрушаване, рециклиране/изследвания за вторична 
употреба, транспортиране и финансов анализ/анализ на разходите за отпадъка.

Проучвания за наличие на азбест и съответните анализи
Отстраняване на азбест
Извоз и обезвреждане на азбест
Проектиране и разрешителни за дейности по обезвреждане на азбест

Почистване на резервоари/цистерни
Почистване на тръбопроводи и канализационни ситеми
Почистване на басейни/маслени корита/езера

Осигуряваме следните услуги, свързани със замърсяване с азбест:

ДЕКОНТА, АД изпълнява услуги за специализирано технологично 
почистване на рефинерии, складове за съхранение на нефт и нефтени 
продукти, електроцентрали, химически заводи и други промишлени 
обекти. Нашите услуги включват основно:



ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ И R&D ДЕЙНОСТИ

ЕКОНТА, АД извършва широк спектър от анализи и изпитвания в своите 
аналитични, микробиологични и технологични лаборатории:Д

Химичен (органичен и неорганичен) анализ на почви, 
отпадъци, седименти, утайки, строителни материали, 
води, инфилтрати и въздушни проби
Комплексни микробиологични анализи
Определяне на еко-токсичността

Аналитичната и микробиологична лаборатории 
(Usti nad Labem, Dretovice и Ostrava) са оборудвани 
със съвременни анализатори и устройства. Всички 
дейности се управляват в съотвествие с изискванията на 
съответното законодателство, техническите стандарти 
и методологическите инструкции. Лабораториите се 
управляват в съотетствие с изискванията на стандарт 
ISO/IEC 17 025.

Био-подготовката за биологичното тертиране 
на замърсения отпадък и за био-ремедиацията 
на замърсените терени се произвежда в 
биотехнологичните лаборатории на ДЕКОНТА, АД в гр. 
Dretovice и Ostrava.

В нашите технологични лаборатории (Dretovice и Slany) 
се развиват и изпитват нови методи и технологии за 
ремедиация и за третиране на отпадъци.

ДЕКОНТА, АД отделя годишно повече от 1 милион Eвро 
за проучване и развитие на нови екологични технологии. 
Дружеството участва в множество Чешки и Европейски 
R&D грантове и установява близки отношения с водещи 
Европейски университети и изследователски институти, 
активни в областа по опазване на околната среда.
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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ЕКОНТА, АД предлага следния пакет  
от консултантски услуги:Д

Due diligence и съответните екологични одити
Екологични одити (включващи одити съгласно протоколите/
ръководствата на Европейската Банка за Възстановяване  
и Развитие и Световната банка
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и експертни 
становища във връзка с проучвания
Консултантски услуги свързани с въвеждане на система за 
управление на качеството (ISO 9001), екологичен мениджмънт (ISO 
14001) и мениджмънт по безопастност на труда (OHSAS 18001)
IPPC комплексни разрешителни, съгласно националното 
законодателство

Изследване на нивото на шума
Изследване на емисиите във въздуха
Планове за управление на отпадъци
Експертни становища
Изследвания за екологичния и общесвения здравен риск
Аутсорсинг на услуги, свързани с околната среда
Независим надзор (трета страна) на екологични проекти
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БИОФИЛТРИ

ДЕКОНТА, АД предлага:

Доставки на биофилтри „до ключ“ 
Проектиране на биофилтри
Пилотно изпитване на ефективността на биофилтриране
Измерване на биофилтрите, мониторинг и настройка на операциите
Обслужване и поддръжка на биофилтрите

15

Биофилтрирането представлява високо ефективно  
и икономически благоприятно решение за контрол на миризми  
и/или за третиране на въздушни емисии, съдържащи органични 
съединения.

Биофилтрите са подходящи за прилагане във фармацефтичната 
и химическа промишленост, в производството на пластмаси 
и в обработващите работилници, в производството на бои и 
покрития, в общински съоръжения за третиране на отпадъци,  
в заводи за производство на биогаз, в хранително-вкусовата 
промишленост и др.



ОБОРУДВАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ВОДИ И ЕМИСИИ

ДЕКОНТА, АД предлага следното оборудване за третиране на отпадъци:

ДЕКОНТА, АД предлага следното оборудване за третиране 
на емисии във въздуха:

ДЕКОНТА, АД предлага следното оборудване  
за третиране на отпадъчни води:

Мобилно (контейнери) стабилизиране/инсталации за втвърдяване
Мобилна инсталация за „миене“ на почви
Оборудване за палетизиране на прах/утайки
Специални багри за изгребване и изпомпване на утайки

Биофилтри (погледни по-горе)
Адсорбционни филтри с активен въглен
Звена за регенериране с активен въглен

Биореактори
Контейнеризирани инсталации (тегловно разделяне, air stripping ,сорбция)
Пречиствателни инсталации за пречистване на отпадъчни води, 
посредством кореновата система на растения (погледни по-долу)
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КОРЕНОВИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Кореновите пречиствателни станции за отпадъчни води 
(КПСОВ) представляват благоприятно, икономическо 
и ефективно технологично решение за третиране на 
отпадъчни води от селата, малките общини  
и съоръжения.

Отпадъчната вода се зауства в подходящо проектирани 
и изградени влажни зони, където замърсителите се 
извличат от течащата вода, чрез корените на специални 
растения, отглеждани във влажната зона.

Доставка на КПСОВ „до ключ“
Избор на подходяща площадка за изграждане на КПСОВ
Проектиране на КПСОВ 
Избор, доставка и растеж на растения, подходящи за КПСОВ
Експлоатация и поддръжка на КПСОВ

ДЕКОНТА, АД предлага:
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КЛИЕНТИ

Химическа, нефтохимическа и обработваща 
суров петрол промишлености: Unipetrol, Slovnaft, 
MOL, PKN Orlen, Orlen Lietuva, Hexion, Akzo Nobel, 
Benzina, Istrochem

Енергетика: E.ON, Jihočeska plynárenská, 
Západočeská energetika, Transgas

Металургия: US Steel, Feramo, Vítkovice Steel,  
Mittal Steel

Инженерна и автомобилна промишленост:  
ČKD DIZ, GDX Automotive, TRW

Хранително-вкусова и потребителска 
промишленост: Královský pivovar Krušovice, DUO, 
Dermacol, Tesco

Девелопери: Central Group, Red Group, CEI Building

Транспортни дружества: Чешки железници, 
Чешки аеролинии, Čepro, Mero, ČSA

Строителни фирми: Skanska, Zakladani staveb, 
Metrostav, Eurovia

Министерства и държавни организации: Армия 
на Република Чехия, Министерство на финансите, 
Министерство на промишлеността и търговията, 
Министерство на околната среда

Международни организации: Световна банка, 
Европейска банка за възстановяване и развитие, 
NATO, UNDP, UNEP

Списък с избрани клиенти:

          ЕКОНТА, АД изпълнява годишно стотици екологични поръчки и проекти. Сред нашите клиенти   
          ca водещи промишлени и строителни предприятия, международни организации, банки, девелопери, 
министерства и местни правителствени институции. 
През последните години ДЕКОНТА, АД е изпълнила екологични служби в следните предприятия и 
институции:

Д
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КОНТАКТИ

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
DEKONTA, a.s.

ПОЛША
DEKONTA - Polska Sp. z.o.o.

Dřetovice (headquarters)
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
phone: +420 312 292 960
fax: +420 312 292 966
e-mail: dretovice@dekonta.cz

Прага (офис)
Volutová 2523, 158 00 Praha 5
phone: +420 235 522 252-3
fax: +420 235 522 254
e-mail: info@dekonta.cz

Варшава (главно управление)
Jagiellonska 76,
Warszawa 03-301, Polska
phone: +48 41 3621882
fax: +48 41 3621882
e-mail: biuro@dekonta.pl

Kielce (офис)
Ściegiennego 252, Kielce 25-116, 
Polska
phone: +48 41 362 18 82
e-mail: biuro@dekonta.pl

СЪРБИЯ
DEKONTA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 87/4
11070 Belgrade, Serbia
phone: +381 113 017 741
fax: +381 113 111 762
email: office@dekonta.rs

СЛОВАКИЯ
DEKONTA Slovensko, spol.s r.o.
Odeská 49, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
phone/fax: + 421 245 527 672
mobil: +421 910 788 321
e-mail: slovensko@dekonta.com

РУСИЯ
DEKONTA Geolink “OOO”
Varshavskoe shosse, 35, building 1 (River Plaza)
117105 Moscow, Russia
phone: +7 495 380 1680
fax: +7 495 380 1684
e-mail: mail@dekolink.ru

РУМЪНИЯ
DEKONTA SRL
Anul 1848 street, 14 
1000559 Ploiesti, Romania 
phone: +403 44100284 
fax: +403 44100284
e-mail: romania@dekonta.com

УНГАРИЯ
Dekonta-Öko Kft.
Ostrom u. 27., 1st floor, No. 1
1015 Budapest, Hungary 
phone: +420 235 522 252-3 
e-mail: hungary@dekonta.com


