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РЕЗЮМЕ
Противопожарните хидранти са част от инженерната инфраструктура на всяка една градска
среда. Тяхната надеждност и готовност следва да се проверява своевременно с оглед готовността за
използване при възникване на пожарно бедствие. В практиката се е наложило, че когато се извършва
ремонт на дадена пътна артерия, по нея да се подновява и съществуващата противопожарна
инсталация. Поради обстоятелството, че захранващият водопровода е на различна дълбочина, то често
води до неправилна монтажна височина на пожарният хидрант. В статията е изследвано как влияе
неправилната монтажна височина на хидранта и до какви отражения води. Извършен е анализ на често
срещаното явление, съответните ВиК изчисления и как се отразява на себестойността, а от там и на
експлоатацията.
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ABSTRACT
Fire hydrants are part of the engineering infrastructure of any urban environment. Their reliability and
readiness should be checked in a timely manner for readiness to use in the event of a fire. In practice, it was
necessary that when repairing a thoroughfare, the existing fire-fighting installation should be renewed on it.
Due to the fact that the water supply line is at different depth, it often leads to incorrect mounting height of the
fire hydrant. The article examines how the wrong mounting height of the hydrant affects and what the
reflections lead to. An analysis was made of the common phenomenon, the corresponding plumbing
calculations and how it affects the cost and hence the operation.
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