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Използване на водата в ре 

 

Използване на водата в региона 

Водата в град Божурище, както и в цялата Софийска 

област е доставена от „ВиК“ ЕООД. 

За водата в град София се грижи Софийска вода. 

 

Използване на водата в различните сфери на живот 

Водата в този регион се използва за различни цели. Има 

три основни сектора: домакински, селскостопански и промишлен.  

 Водата, предназначена за питейни и домакински нужди заема най-малък 

дял. 

Консумация на вода за едно домакинство 

Дейност (Литри/ден) 

Тоалетна 47.7 

Вана/душ 31.7 

Пералня 30.2 

Готвене, пиене, миене на чинии /на ръка/ 24.3 

Миене и пране на ръка 20.7 

Миялна 3.6 

Други 3.8 

Общо 162 

  

Една от дейностите в календара на месец ноември изискваше участниците в проекта да създадат 

публицистичен текст, свързан с използването на водата в региона на общините Божурище или София.   Необходимо 

беше учениците да разкажат как домакинствата, промишлеността или селското стопанство използват водните 

ресурси, както и да разкрият проблемите, свързани с водата и водоизточниците. Важно бе младите хора да 

предложат идеи за преодоляване на тези проблеми. Разбира се, статиите, интервютата или репортажите трябваше 

да бъдат илюстрирани със снимков материал. 

Вижте техните материали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК „WOW“ 
Ноември 2017г. Вашият гид в нашия проект 



 Нуждата на промишлеността от вода е особено голяма в градските райони 

с голямо население като София. 

Водата служи за филтриране, 

охлаждане, разреждане и др. 

 Използването на вода в 

селското стопанство служи за 

напояване на плодородните земи. 

Водата в град Божурище и София 

област има такава употреба. 

 

Проблеми и предизвикателства, свързани с водата в региона 

1. Замърсяване на водата - основните причини за замърсяването са изхвърляне 

на твърди отпадъци във водните басейни, 

изпускане на отпадъчни води и замърсяване 

на почвата. 

Основният замърсител е човекът. Водата се 

замърсява във всички зони, в които е 

употребена по един или друг начин. 

2.Понякога има недостиг на вода, заради 

аварии. 

Идеи и начини за преодоляване на проблемите, свързани с водата 

 В селско стопанството:  

Европейското законодателството е определило общи изисквания и стандарти за 

поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние. Част от тези изисквания е 

спазването на нитратната директива и недопускането 

на замърсяване на почвата и водите в резултат на 

минералното торене. То трябва да е съобразено с 

потребността на културите. 

 В промишлеността: 

Повечето реки имат повишена самопречиствателна способност поради своите 

хидравлични, физико-химични и биологични характеристики. Строят се 

пречиствателни съоръжения и се преустановява дейността на някои силно 

замърсяващи производства. 

Автор: Петя Георгиева, 8 “а” клас 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на Община Божурище са част от Басейнова дирекция за 

управление на водите –Дунавски район с център Плевен. 

Язовири 

 Върху земите на общината има изградени 3 микроязовира публична общинска 

собственост,които се използват основно за напояване на близко разположените  селскостопански 

земи, за любителски и спортен риболов. 

 Язовир „Хераково”, разположен в землището на с. Хераково, над Кантон махала - приток 

на р. Беличка. Река  Беличка извира от югоизточната част на планината  Вискяр на 1024 м н.в., на 

1,7 km югоизточно от село Бабица. Тече на североизток, на 1 km преди село Златуша  приема отдясно 

Радуйска река. След село Златуша тече в дълбока залесена долина, като заобикаля от запад и север 

височината „Орлов камък“. Влива се отдясно в река Блато (от басейна на Искър ) на 530 m.н.в. 

 Друг язовир е „Храбърско”, в махала „Старо село”, e разположен в землището на село 

Храбърско. 

 Язовир „Пожарево” пък се намира в землището на с. Пожарево -дере в Пожаревска  река, 

която е приток на р.Гурмазовска. 

Така общата площ на микроязовирите е около 100 dka. Съществуващите микроязовири нямат 

национално значение, а само регионално. 

Езера 

В Община Божурище няма разположени естествени езера. 

Реки 

 Територията на Община Божурище попада в следната категория реки: 

Река Блато е от поречието на р.Искър. Води началото си от карстов извор на 1,2 km западно от селата 

Опицвет и Безден, на 554 m .н.в. Тече в югоизточна посока, а от с.Мрамор - в източна. Влива се 

отляво в р.Искър на 509 m.н.в., на 1,1 km източно от кв. Кумарица на гр. Нови Искър. Площта на 

водосборния басейн на реката е 774 km2, което представлява 9,0% от водосборния басейн на 

р.Искър.  

Река Блато и реките от басейна отводняват цялата западна половина на Софийското поле. Основни 

притоци на реката са: Сливнишка река(десен) и Костинбродска река((Беличка), Крива река(ляв), 

Уршак (ляв), Църна бара (десен). Река Блато е повърхностно водно тяло, което не е силномодифи-

цирано. Дължина му е 95,415 km. 

През площта на Общината протичат р.Костинбродска и р.Гурмазовска.  

 Река Костинбродска (Беличка) е десен приток на река Блато с дължина 32 km. Извира от 

югоизточната част на планината Вискяр под името Крайна. Тече на североизток, на 1 km преди село 

Златуша приема отдясно Радуйска река, а в селото отляво в нея се влива Делянска река, като двете 

дават началото на Костинбродска река. След с.Златуша тече в дълбока залесена долина, като 



заобикаля от запад и север височината „Орлов камък“ и при кв. “Белица” на с.Хераково навлиза в 

Софийското поле. Влива се отдясно в р.Блато на 530 m н.в, на 640 m югоизточно от крайните къщи 

на гр.Костинброд. Площта на водосборният басейн на реката е 104 km2, което представлява 13,4% 

от водосборния басейн на р.Блато. Основни притоци са : Радуйска река (десен), Делянска река 

(десен),Росоманска река (десен), Хераковска река (десен). 

Река Гурмазовска 

Река Гурмазовска минава през центъра на гр. Божурище. Тя извира от планина Люлин и не е 

включена в хидрометричната мрежа на НИМХ и мрежите за мониторинг на ИАОС на МОСВ.  

Реките и техните притоци, преминаващи през разглежданите територии на Общината, се 

характеризират със следните показатели: 

-Гъстота на речната мрежа -1,0 -1,5 km/km2 

- Среден отток, модул на годишния повърхностен отток  -2-3 l/s/km2 

- Много нисък, коефициентът на вариация на повърхностния отток е 0,5, а отточния коефициент е 

0,225 

- Максимален отток -средната продължителност на периода на пълноводие е 5 месеца.  

Районът се характеризира с неустойчив период на пълноводие. Обемът на оттока през периода на 

пълноводие е 60-70% от годишния отток. 

Минимален отток -средната продължителност на периода на маловодие е 3-4 месеца (юли-

октомври). Обемът на оттока през периода на маловодие е до 10 % от годишния отток. Модулът на 

абсолютния минимален отток е 0,1-0,2 l/s/km2 и се характеризира с коефициент на вариация 0,8 

l/s/km2. 

Съгласно хидроложкото райониране повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване и 

неустойчиво фазово разпределение на оттока под влияние на европейско-континенталните 

климатични условия.  

В реките се заустват непречистените отпадъчни води от населените места, през които преминават. 

Те дренират подземните води от територията на Общината, като само при много обилни дъждове 

речните води подхранват подземните води.  

Минерални води -местонахождение, характеристики, дебит, използване, потенциал. 

На територията на Общината в землището на гр Божурище. е открит само един минерален извор. 

Дебитът на извора е около 1l/s. 

Водоснабдяване 

Всички населени места в общината са водоснабдени (99,7% от населението в общината.) 

Вътрешната водопроводна мрежа към 2013 г. се равнява на 71,9 км, а външната 47,8 км. 

Водопроводната мрежа е амортизирана, като това води до големи загуби на вода и влошени 

хигиенни качества на водата. Загубите на вода са икономически неефективни. Освен това водят до 

чести аварии и прекъсвания на водоснабдяването. 



Населените места в общината се водоснабдяват от 15 броя водоизточници. Чрез софийската "ВиК" 

се подават 7 л/сек. Към всяко населено място са изградени напорни резервоари, не се използва 

резервоара в с. Пролеша. Помпените станции са общо 10 броя. 

Дължината на външната водопроводна мрежа е общо 38 км.  

Селата Делян и Мала Раковица не се инкасират поради пресъхване на каптажите. 

Канализация 

В общината частично изградена канализационна мрежа има в гр.Божурище, с.Гурмазово и 

с.Храбърско. Общата й дължина е 5,8 км. Отпадните води се заустват към речни корита и дерета. 

Липсва пречиствателна станция за отпадни води. Необходимо е проектирането на цялостната 

канализационна мрежа за града и прилежащите по-големи села. Общината е внесла в МОСВ 

предпроектни проучвания и е обособила терен в град Божурище за изграждане на пречиствателна 

станция, с възможност да поема отпадните води по направления - Пожарево - Гурмазово - 

Божурище; Хераково - Пролеша - Божурище и Храбърско - Божурище. 

Данни на ВиК Божурище за 2017 година: 

Подадена вода от обществено водоснабдяване -1 088 890 м3 

Общо инкасирана 798 690 м3 

В т.ч. Инкасирана вода от населението -672 350 м3 

В т.ч. Инкасирана вода от индустрия/фирми,обществени обекти/ -126 340м3 

Неинкасирана вода   290 200 м3 

Брой абонати 4780  

Проблеми 

Водопроводната мрежа в община Божурище е частично амортизирана, което води до загуба 

на вода и влошени хигиенни качества на водата. 

Пресъхването и намаляването на дебита на водата на някои водоизточници, както и 

ползването й за поливни нужди, и големите загуби по водопреносната мрежа, както и кражбите на 

вода, са причина за неоптимално задоволяване на нуждите на населението от питейна вода. 

Ограничено е покритието на канализационната мрежа в общината. В град Божурище има 

канализационна мрежа, а в околните села се използват септични ями. Високите нива на подпочвени 

води, които водят до частично и некачествено изградена канализационна мрежа. 

Необходимостта от цялостно проектиране и изграждане на канализационна мрежа за 

общината е повече от наложителна. Поради липса на пречиствателна станция за отпадните води и 

цялостна канализационна мрежа, канализационната мрежа е основен замърсител на повърхностните 

води на територията на общината.Заустването в реките на непречистени отпадъчни води от 

населението, дренират подземните води на територията на общината, като и при много обилни 

дъждове, речните води подхранват и подземните води, което поражда риск от замърсяване на 

питейните води. Не са предприети действия досега за оползотворяване и използване на водите от 

минералния извор в землището на град Божурище. 

Липсват и пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, което е причина за 

безконтролното изпускане на замърсени води в реките и причинява замърсявания на околната среда. 



Има необходимост от реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр.Божурище и 

населените места и изграждане на ГПСОВ -гр.Божурище. 

Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни загуби на питейна вода и за 

влошаването на нейните качества; 

Замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите на населените места и 

извън тях -предпоставки за бедствия вследствие непредвидими природни явления. 

 

 

 

Автор на текста: Анна Георгиева – 8 „а” клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Използване на водата в община Божурище 

Водата е сред 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Габриела Янкова, Х клас 



 

Водните ресурси в регион Божурище 

 Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява 

прозрачна течност без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на 

планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни 

басейни. 

 В ежедневието си всеки човек използва водата многократно за ралични 

цели. Хората използват водата най-често като дезифенктант, в случаи, в които 

искат да измият мръсотията от себе си или от други предмети.  

Всеки човек пие около 2 литра вода на ден.  

Водата се използва още в селскостопанството. В някои случаи тя служи за 

поливане на растения, в други за произвеждането на храни. 

 В промишлеността също се използва водата.  

Проблеми, свързани с водата, са замърсявания от предприятията и 

замърсяването на язовирите. Водата се използва за приготвяне на храна,  за 

канализацията, за поддържане на лична хигиена, тоалетни (47,7), вани/душове 

(31,7), перални (30,2) миене (24,3) и пране на ръка (20,7) и други (3,8) 

 Идеи как да опазим водата - нека поддържаме крановете на чешмите у 

дома в изправност, да не изхвърляме отпадъци в тоалетната и да не поливаме 

растенита с питейна вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Петя Славкова, 11 клас 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE_%25D1%2581%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD


ДОКЛАД 

От Йоанна - Виктория Александрова Лозанова от 11 клас 

Използване на водите в София - област 

 

Водата, като естествен източник е основен елемент на човешкия живот. 

Чистата питейна вода и наличието на канализация са от основно значение 

за благосъстоянието на хората и на обществото като цяло в 21век. Може да 

се разглежда в множество измерения по отношение на източниците й и 

нейното използване. Водата като стока - питейна вода, вода за напояване и 

услуги като генериране на водноелектрическа енергия, почивка и отдих, 

които се използват от селското стопанство, промишлеността и бита.  

Водата може да се разглежда в множество измерения по отношение на 

източниците й и нейното използване. Водата е от съществено значение за 

социалните и икономическите дейности.  

Сладководните ресурси традиционно се разглежда като нещо, до което 

всички членове на човешката общност имат право на достъп. Водата е 

основна човешка потребност и достъпа до минимални количества чиста 

вода - 20 литра на човек на ден.   

Използването на водата 

Използването на водата в София област се разделя на три според целта 

на употребата: домакинства, промишленост и селско стопанство.  

Домакинства 

Използването на водата за битови нужди в домове, хотели, ресторанти 

и перални, за пиене, приготвяне на храна, канализация, за поливане на 

морави и градини, поддържане на лична хигиена и  хигиенизиране на 

помещения  е около 20% като варира според сезона.  

Консумация на вода на ниво домакинство в София област 

Дейност Литри/ Ден 

Тоалетна 47,7 
Вана/душ 31,7 



Пералня 30,2 
Готвене, миене на чинии 24,3 

Миене и пране на ръка 20,7 
Други 3,8 

Общо 158,4 
 

 

Промишленост 

Свързаното с търговия и индустриално потребление на води се отнася 

до консумиращите вода във фабрики, офиси за търговски или промишлени 

цели. В софийска област този вид консумация е около 30% според 

изследване направено през 2016г. 

 

Селско стопанство 

50% от водните източници, които се използват в София област са за 

земеделски цели. Като напояване на земеделски култури и отглеждане на 

животни. В този сектор консумацията на вода варира много в зависимост от 

климатичните условия за сезона като снеговалеж и количество дъждовна 

вода.  

 

Основен източник на замърсяване за софийска област 

Основен източник на замърсяване на питейната вода са отпадните и 

канални води. Фабриките изхвърлят непотребните продукти от своята 

дейност в реките и езерата. Това вреди не само на местната флора и фауна, 

но и на растенията и животните. Освен от производството, замърсяване се 

получава и от домакинствата. В софийска област този вид замърсяване е 

сравнително малко. Може да бъде решен чрез разпространение на 

информация за замърсяването, както на фабриките, така и на живущите в 

областта. Налагане на сериозни санкции при нарушаване на допустимото 

количество замърсяване на водите. 

 

 



Водата в София - област 
 

Водата е основен, но в същото време, ограничен ресурс. Милиони хора по света 

са засегнати от недостига или липсата на достъп до чисти източници. 

В ежедневието си непрекъснато използваме вода. За да измием ръцете си или 

плодът който ядем, да пуснем пералния или съдомялна, да се изкъпем, рядко се 

замисляме за отражението, което оказва нашата консумация. Изследвания показват, че 

има непрекъснато нарастване на водопотреблението в страната.  

Как да го намалим? Можем да намалим водопотреблението като завъртим 

кранчето на водата докато си мием зъбите или като намалим времето си за къпане. 

Всичко това изисква минимална грижа, но е от изключително значение. 

 147.5 литра е количество вода, която можете да спестите с намаляване на 

времето за къпане от 15 на 5 минути 

 Спирането на кранчето с вода по време на миене на зъбите спестява близо 

30 литра вода на ден и около 11.000 литра вода за година  

 Високоефективните съдомиялни използват между 35-50% по-малко вода 

от обикновената съдомиялна. 

 Знаете ли, че всяка секунда към София се подават над 5,5 куб. м. вода. Като 

тя се осигурява за дан 1 400 000 жители на столицата.  

 Откъде идва тази вода?! Идва от различни водоснабдителни станции, 

разположени в покрайнините на града. ВиК обслужва водоснабдителните и 

канализационните системи на територията на Софийска област в общините: Антон, 

Божурище, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Долна баня, Елин Пелин, Етрополе, 

Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Пирдоп, 

Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч. 

Къде отива тази вече използватана вода?!  

Пречиства се и се връща се в природата (воден кръговрат). 

Пестейки вода, ние помагаме на себе си, защото телата ни са съставени от 70-90% 

H2O. За да се поддържа в добро здраве, на средно статистически човек са му нужни 2 

литра вода на ден. Запазването на водата не е просто екология, а запазване на живота ни. 

Автор: Микаела Спасова, X клас 



Използване на водата в региона 
 
 

По света и у нас  
 

Освен за питейни и хигиенни нужди, водата се използва и за измиване 
на тоалетни, поливане на земеделски площи и с 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 от 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 
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. 

Автор: Ивайло Ивайлов – 11 клас 

  

  

  


