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РЕЗЮМЕ
През последните десетилетия настъпиха значителни промени в санитарно-техническото
оборудване на сградите, социално-икономическите, демографските, климатичните и други фактори,
които влияят на режима на водопотребление. Залегналите в българските нормите за проектиране,
строителство и експлоатация на сградни ВиК инсталации методики се нуждаят от проверка по
отношения на тяхната адекватност в съвременните условия. В настоящия доклад е направен преглед
на използваните в развитите страни подходи и методики за определяне на върховото водопотребление
в сградите. Направени са изводи по отношение на параметрите, залегнали в тях и необходимостта от
тяхната актуализация, както и на осъвременяването на критериите за определяне на оразмерителните
водни количества.
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ABSTRACT
In the last decades, there have been significant changes in the sanitary equipment of buildings, socioeconomic, demographic, climatic and other factors affecting the regime of water use. The methodologies laid
down in Bulgarian norms for the design, construction and operation of plumbing installations need to be
checked for their adequacy in the current conditions. This report reviews the approaches and methodologies
used in developed countries to determine peak water demand in buildings. Conclusions have been made
regarding the need of updating their parameters, as well as the criteria for determination of the design flow
rate.
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