Use of water in municipality of Bozhurishte
Water is a necessary component for the well-being of each of us.
Some of the main uses of water are at our homes: drinking, preparing
food, bathing, washing clothes and dishes, brushing your teeth,
watering the yard and garden, and even washing the pets.
Water generally gets to our homes in two ways. Either it is
delivered by the city water department, or people supply their own
water, normally from a well.
The majority of people depend on the operator of Sofia Region, that
serves the water supply and sewerage systems in the municipalities:
Bozhurishte, Godech, Dragoman, Dolna Banya, Elin Pelin,
Koprivshtitsa, Kostinbrod, Pravets, Samokov, Svoge, Slivnitsa and
others.
Minority use "self-supplied" water for indoor and outdoor
household purposes. Some people prefer filling bottles with mineral
water from the mineral springs in Bankya and Gorna Banya for
drinking and cooking, instead of buying it. Others take advantage of
the wells in their own yards, which play an important role in the
irrigation of gardens. Bozhurishte is well known for its difficult to
process, but fertile black soil, which gives a rich harvest, although it
needs a lot of watering, because it becomes dry very easy. So you can
see why "self-supplied" water is a must in our region.
Pollution has always been one of the most common problems for the
water sources and so is for Gurmazovska River. Discarded tires, snack
packages, bottles of alcohol, overgrown grass, reed and fallen branches
block the riverbed and obstruct the flow, which may lead to landslides
and floods during heavier rains. Th e river was recently cleaned with
the help of an excavator, but without any particular effect, as you can
conclude from the pictures below.
The truth is that everyone has to take responsibility for the influence
they have on the environment. It is not possible to repair years worth
of damage in just a single day.
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Използване на водата в община Божурище
Водата е от най-необходимите условия за нормалното
съществуване на всеки от нас. Някои от главните й употреби са в
домакиството: пиене, приготвяне на храна, пране и миене на съдове,
поддържане на личната хигиена, поливане на двора и градината и дори
за къпане на домашните любимци.
Водата достига до домовете ни основно по два начина. Или се
доставя от градския водопровод, или хората сами се подсигуряват с
вода от най-близкия извор или кладенец.
Всички тук разчитат на ВиК оператора за София област, който
обслужва водоснабдителните и канализационните системи в
общините като Божурище, Годеч, Драгоман, Долна баня, Елин Пелин,
Копривщица, Костинброд, Правец, Самоков, Своге, Сливница и др.
Малцина избират сами да си набавят водата за домакинските си
нужди. Някои хора предпочитат да пълнят бутилки с вода от
минералните извори в Банкя и Горна Баня за пиене и готвене, вместо
да купуват такива от магазина всеки месец. Други се възползват от
сондите в дворовете си, които играят важна роля в напояването на
зеленчуковите градински площи. Божурище е известно със своята
трудно обработваема, но плодородна черноземна почва. Тя дава богата
реколта, въпреки че се нуждае от много поливане, защото твърде лесно
изсъхва. Ето защо този вид водоснабдяване е толкова потребен и
щадящ бюджета на домакинството.
От друга страна замърсяването винаги е било сред най-често
срещаните проблеми за водоизточниците. Това се отнася и за
Гурмазовска река, която преминава през територията на общината.
Изхвърлени гуми, найлонови торбички, бутилки от алкохол, обрасла
трева, тръстика и опадали клони затлачват речното корито и
възпрепядстват течението, което може да доведе до свлачища и
наводнения при по-обилни валежи. Реката беше наскоро почистена с
помощта на багер, но без особен ефект, както може да установите,
виждайки снимките по-долу.
Истината е, че всеки един трябва да поеме отговорност за
въздействието, което оказва върху околната среда. Не е възможно да се
възстановят за ден щетите, нанасяни с години.
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