
ВОДОКАНАЛСТРОЙ 
25 години инженерен опит във ВиК сектора 

 

 



За фирмата 
 Водоканалстрой е основана като семейна фирма през 

1991г от Щерион Костов и сина му – инж. Димитър Костов 

 Основната дейност от началото е строителство и 

проектиране на ВиК мрежи и съоръжения  

 През 2006г проектантският отдел на фирмата е разширен 

 От 2011г се разширява и екипът, извършващ полеви 

измервания и проучвания, закупена е първата 

лаборатория за CCTV инспекция 

 През 2014г е изпълнена първата безизкопна 

рехабилитация на колектори с циментова облицовка 
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Нашите услуги 
 Трасиране, почистване и CCTV инспекция на 

тръбопроводи. 

 Въздушна фотограметрия с дронове 

 Подводно обследване на съоръжения с ROV 

 Измерване на дебит, налягане и нива за създаване на 

хидравлични модели на водоснабдителни системи 

 Консултиране и детайлно проектиране на безизкопна 

рехабилитация на тръбопроводи 

 Безизкопни ремонти и рехабилитация на тръбопроводи 
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Подводно обследване на 

съоръжения с ROV 
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ROV – технически данни 
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 Автономна работа над 6 часа 

 Достига до 150м дълбочина 

 Две камери за обследване – въртене на 270° и запис в 4K 

UHD разделителна способност 

 Лазерно измерване  

 Датчик за налягане – измерване на дълбочина 

 Датчик за температура 

 Възможност за добавяне на механична „ръка“ 

 

 

 

 



ROV – кладенец тип „Раней“ 
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Измерване на дебит, налягане и нива 
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Измерване на дебит, налягане и нива 
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Измерване на дебит, налягане и нива 
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Благодарим Ви за вниманието. 

 

www.vodokanalstroy.bg 

info@vodokanalstroy.bg 

 

VodokanalTV в YouTube 
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