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Use of water in the region /
Използване на водата в региона
Worldwide VS In our country
Apart from drinking and hygiene, water is also used for cleaning toilets,
farmland watering, and other uses but the requirements for it may be lower than
those for drinking water. For example, about 30% of household water is used for
cleaning toilets. An interesting fact is that when solving the problem with the
growing demand for drinking water in Hong Kong in 1957, there begins a
construction of a water supply system which provides seawater for cleaning
Chinese’s toilets. In Bulgaria the water flowing into the sinks is the same as that in
the toilets. It complies with the relevant quality provisions, of course, but whether
does it go to waste? Why don’t we follow the example of the Chinese and start
implementing such programs for water saving, loss reduction and education in
economical use?
In Bozhurishte
In our city water supply and sewerage systems are delivered by the
operator of Sofia Region in the following municipalities: Bozhurishte, Godech,
Dragoman, Dolna Banya, Etropole, Koprivshtitsa, Kostinbrod, Pravets, Svoge,
Slivnitsa and others. There are hardly any problems in the winter but when the
summer season comes, and residents begin to water gardens and farmlands,
water starts to decrease, especially on the upper floors of the blocks. A possible
solution to the problem is an ordinance regulating the use of water for such
purposes in the summer to be issued and people who water their gardens to do so
with water from wells so that everyone can be satisfied.
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Are the waters in the municipality of Bozhurishte clean?
I am surprised by the negligence and the negative attitude of the people
towards the water. The Gurmazovska River which runs through Bozhurishte is
heavily polluted. Its riverbed is not cleaned regularly and it’s always clogged with
river sediments. But this is not the biggest problem - there are garbage containers
right next to the river and, as they are not discarded often enough, they overflow.
As a result of that people don’t know where to throw away their rubbish and pile
it around the containers, and then stray animals scatter it everywhere, including
the riverbed.
However, the animals are not the biggest causers. People are. I have
repeatedly witnessed how rubbish is thrown directly into the river. This is
unacceptable. I don’t know exactly how this problem can be solved because this is
a bad civil behavior, which unfortunately turns into a trend.
I would support every project related to water protection on the territory of
our municipality and I also suggest the initiation of special systems for economical
use of water during the summer season.
In conclusion
By sharing my thoughts I would like to urge people not to overlook water. It
is a fountain of life, and without it the future is impossible. Our existence depends
on it, so I think if we save it and keep it clean we will provide a better life for us
and for the generations to come.
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По света и у нас
Освен за питейни и хигиенни нужди, водата се използва и за измиване
на тоалетни, поливане на земеделски площи и други цели, при които
изискванията могат да са много по-занижени от тези за питейната вода. Така
например около 30% от водата в домакинствата се използва за измиване на
тоалетната. Интересен факт е, че при решаване на проблемите с
непрекъснато нарастващите нужди от питейна вода в Хонг Конг през 1957,
там започва изграждането на система за подаване на вода за измиване на
тоалетните с морска вода. В България водата, която тече от мивката ни, е
еднаква с тази в тоалетната ни. Тя отговаря на съответните разпоредби за
качество, разбира се, но дали така не се похабява? Не трябва ли да
последваме примера на китайците и да започнем и ние да осъществяваме
такива програми за икономия на водата, намаляване на загубите и
възпитаване в икономично използване?
В Божурище
В нашия град водата се доставя от ВиК София област, който обслужва
водоснабдителните и канализационните системи в общините: Божурище,
Годеч, Драгоман, Долна баня, Етрополе, Копривщица, Костинброд, Правец,
Своге, Сливница и др. Проблеми през зимата рядко има, но когато дойде
летният период и жителите започнат да поливат градините и земеделските си
площи, водата намалява, особено по горните етажи в жилищните блокове.
Възможно решение на проблема е да се издаде наредба, регулираща
използването на водата за такива цели през лятото, и хората, които поливат
градините си, да го правят с вода от кладенци и сонди, за да може всички да
са доволни.
Чисти ли са водите на територията на община Божурище?
Изненадан съм от невниманието и дори негативното отношение на
хората към водата. Река Гурмазовска, която преминава през Божурище, е
силно замърсена. Коритото й не се почиства достатъчно често и се задръства
от речни наноси. Но това не е най-големият проблем – в непосредствена
близост до нея има контейнери за боклук и тъй като не се изхвърлят
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достатъчно често, се препълват. Хората няма къде да изхвърлят отпадъците
си и ги трупат около контейнерите, а след това бездомните животни ги
разпиляват навсякъде, включително и в коритото на реката.
Но все пак животните не са най-големите виновници, а хората –
неколкократно съм ставал свидетел как се изхвърля боклук директно в
реката. Това е недопустимо. Не знам как точно може да се реши този
проблем, защото тук става въпрос за недобро гражданско поведение, което
за съжаление се превръща в тенденция.
Бих подкрепил всеки един проект, свързан с опазване на водата на
територията на общината ни, а също така предлагам въвеждането на
специални системи за икономично използване на водата през летния сезон.
В заключение
Споделяйки мислите си, бих искал да призова хората да не
пренебрегват водата. Тя е извор на живот и без нея бъдещето е немислимо.
Съществуването ни зависи от нея, затова смятам, че ако я пестим и пазим
чиста, ще осигурим по-добър живот за нас и идните поколения.
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