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REMTECHSTROY Group предлага услуги по: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЕН РЕМОНТ НА ГАЗО-, НЕФТО- и ВОДО- ТРЪБОПРОВОДИ. 

Капитален ремонт газопроводи:  

За провеждане на ремонтна дейност на газопроводи, се изгражда локален участък и звено, наши специалисти извършват 
всички дейности по замяна на оборудване, изолация, монтаж, почистване на трасето от нежелана растителност, ремонт на 
тръбопроводите, възстановяване до проектното им състояние и т.н.  

В 2003 година е изпълнено реконструкции и капитален 
ремонт на газопроводи, преминаващи по територии на 
Република Коми.  

Първият обект на подразделението ни, беше строителството 
на подводният дюкер през река “Ухта” на 2 паралелни 
трасета по газопровода «СР - Торжок». Бяха извършена 
дейност по капитален ремонт на камерата за пуск към 
почистващо устройство, проведени ремонтно-
възстановителни дейности в нелинейна част (разкриване на 
брегови траншеи, заваръчно-монтажни дейности, сглобяване 
на спирателни възли, поставяне на заглушки и подготовка 
към хидравлично изпитание). 
 

 

 

Сахалин – строителство на магистрален тръбопровод 

Целият ни опит е реализиран в създаването на мощно 
строително обединение, ориентирано на строителството на 
обекти за нефтена и газова промишленост в сложни и 
нерядко екстремални условия.  

По покана на корпорациите «Ексон мобайл», «Ниппон Стил»   
наше обединение участва в голям международен проект по 
строителството на нефто- и газо- тръбопроводи в Сахалин. 

 

В проекта «Сахалин II» беше извършено строителство на 50-км 
участък от газопровода. В проекта «Сахалин I» извършва  и в 
момента строителство на 73-км участък нефтопровод с изход 
на Татарския залив. 
Обединение REMTECHSTROY Group  проявява интерес към 
поемане и цялостно изграждане (или чрез коопериране с 
партньори) на крупни магистрални трасета за нефт , газ и вик 
на суша и под вода в България и Балканският регион.  


