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В този си текст ще проведа наблюдение върху междублоковите площи и ще 

анализирам сэстоянието им. Както е ясно на всички голяма част от тях са 

слабоподдръжани или изобщо липсва каквато и да е поддръжка.  

Основне проблем на българина, че все още не е разбрал къде да хвърля 

отпадъците си. Антипатията в българското общество ясно личи във всичко наоколо.  

Ще обиколя няколко междублокови площадки и ще направя сравнение и 

консултация на състоянието им. 

Първото място, което посещавам е пространството около нашето общежитие. 

Макар, че то е едно то е едно от най-хубавите и модерни в сравнение с останалите, 

това не се цени особено. Често вечер се чува летеж на отпадъци от студентите на 

по-горните етажи, а всички имаме претенции да ни бъде чисто. Жалкото е, че все 

пак се причисляваме към образованите хора, но на практика това не личи 

особено.Добре, че персоналът на общежитието съвестно си върши работата и 

ежеседмично събира нашите бутилки, хартийки, та дори  наскоро забелязах 

изхвърлена печка от онези духалките, както ги наричаме. Хубаво е, че няма 

пострадал от летежа й. Смешно е, но страшно жалко, защото съдове за смет има 

достатъчно. Но площадката около нашето общежитие е слаб пример на мизерията на 

която сме способни ние – бъдещето! 

Трябва всеки гражданин да осъзнае, че за да ни бъде чисто просто не трябва 

да мърси. Това е въпрос на култура на манталитет, а културата на българина е 

слаба. 

Сега се отправям към друг блок . Тук ясно личи организацията съществуваща 

между живущите в блока, понеже той си има цветна градина, която тепърва ще 

покаже красотата си. Това е до желание обаче, а при нас мързелът ни е в повече. 

До тук с положителностите. Обикаляйки пред мен се открива доста грозна 

картина. Тук на живущите ма им е все тая, че около дома им е пълно с боклуци, 

бурени, листа и мръсотия. Е, това си е чист мързел. 

Как другите общества на редица европейски държави могат да пазят чисто и 

да поддържат това което е съградено, а при нас винаги нещо не се получава. Не 

можем ли да осъзнаем, че тази мръсотия и безпорядък рефлектира върху нас, върху 

здрамвето ни? 

Наскоро пътувах в маршрут Пловдив – Бургас с услугите на БДЖ и така имах 

възможност да видя мизерията на влаковите спирки, които са страшно мръсни, 

мръсни и изобщо неподдържани. Гледката не е приятна. 

Добро впечатление ми направи Бургас., да той е курортен град, но е факт, че 

общината се е погрижила да има редица площадки за децата и китни градинки и 

пейки. 

Далеч от Бургас отново се връщам към един жилищен блок с мръсна околност. 

И отново се връщам към проблемът, че просто нямаме никаква култура. Много от 

гражданите хвърлят торбите си просто от терасите си, питам наистина ли им е много 

приятно излизайки от балкона да се наслаждават на картината на вонята, която сами 

са сътворили? Оставам без думи … 

Не мага да кажа, че живущите от нашия блок също сме много стриктни, но 

когато се организира ежегодното почистване се включват почти всички. Резултатите 

не закъсняват, но чистотата не се задържа дълго време, защото минаващите 

граждани отново украсяват площадката ни с нови и най-разнообразни отпадъци.! 

Обикаляйки блоковете обобщено  трябва да кажа, че ако не променим 

мисленето си ще си затънем в собствените си боклуци резултат от мързела и 

простотията си. 21 век сме мисля, че е крайно време да се държим по цивилизовано 

и европейски. 



Разбира се видях и поддържани български домове, но те са по-скоро малко на 

фона на видяното. Стига сме се оправдавали, че беднотията и икономическата криза 

са ни виновни за всичко, защото тази беднотия не е оправдание за бедната ни 

култура!  

A ето и малко снимков материал:  
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