
 

Състоянието на парковете и градините 

Владислав  Стоянов 

 

За начало на курсовата си работа ще започна с една история от моето детство. 
Като при повечето деца и при мен имаше много по-важни неща от това да си изчистя 
стаята. Карането на колело, играна на футбол бяха много по-важни от всички уроци и 
естесвено от досадното чистене на моята стая, която определях пред моите родители 
като подреден хаос. 

От казаното до тук става ясно, че не бях най-подреденото дете на света и 
никакви наказания или дори финансови стимули неможеха да променят това. 

Един ден, моите родители намериха разрешение на този нарастващ проблем. 
Когато си на 4-5 години и някой твой приятел се похвали, че има нова топка , колело 
или куче, в детската глава настават сложни химични процеси, които почти винаги водят 
до един така популярен израз, а именно- Искам и аз. 

В моят случай мисля, че първото ми по-сериозно „искам” беше свързано с 
желанието ми да имам домашен любимец.  В голямото ми желание, родителите ми 
видяха възможност да ме дисциплинират и да се преборят с хаоса, царящ около мен. 

След като видяха голямото ми желание да имам домашен любимец, родителите 
ми ме извикаха при тях име попитаха: 

- Можеш ли да поемеш такава отговорност? 

Аз естествено бях категоричен, че това да се грижа за друго живо същество не 
би представлявало никакъв проблем за мен. Тогава те отново ме попитаха, как ще се 
грижа за домашен любимец, след като дори ненамирам време да си подредя стаята? 

Дълго време неразбирах връзката между двете неща, но накрая, воден от 
желанието си да получа домашен любимец, започнах да изпълнявам изискването, а 
именно да поддържам чисто. 

След време си дадох сметка, че всъщност родителите ми са били прави. Все пак 
как очакваме човек, който не може да въведе ред в заобикалящата го среда, да има 
качествата да въведе ред в по-сложна система. 

От тогава, голямо впечатление ми прави състоянието на заобикалящата ме среда, 
особено в парковете и градинките. Тяхното състояние в България за съжаление не е 
особено добро. 



                                   

 

 

 



                                   

 

 

 

В родната литература, съществуват много произведения, описващи природната 
красота на България, но за жалост в момента те ми се струват изключително неточни. 

Ако сега трябва да се напише разказ, описващ Българската природа, той най-
вероятно би имал за снимка на корицата си някоя подобна фотография. 



 

 

Показателно за това как българите се отнасяме с всичко в държавата според мен 
е това как поддържаме природните си паркове. 

 

В Кюстендил, където съм прекарал по-голяма част от живота си, имаме наистина 
много красива природа, но за жалост, както за всичко в България в момента и за нея не 
се полагат никакви или много малки грижи. 

В красивата Осоговска планина, където се намира парк „Хисарлъка” , въпреки 
направените преди време подобрения, продължават за жалост да се срещат и картини, 
като в горната  



снимка.

 



 

 

 

Въпреки направените преди време промени и изградените нови алеи, 
където хората от Кюстендил често ходят за да подишат чист въздух, сякаш те не 
забелязват онези странни обекти по земята, които са някак нехарактерни  за 
естественото състояние на околната среда. 

 Навсякъде е пълно с малки найлонови пликчета , бутилки от различни напитки и 
други създадени от човека „прелести”. 



 Хората в България някак така спокойно подминават хвърленият на улицата или 
сред природата фас или хартийка, че  младите хора като нищо ще възприемат  
неподдържаната и мръсна околна среда са нещо напълно нормално. 

 И тъкмо да приема случващото се в България за най-нормалното нещо на света, 
имах щастието да попътувам малко из Европа. 

 Още със слизането от автобуса, направих елементарното сравнение с 
българската действителност. Бях в Чехия, където с изненада установих, че хората 
предпочитат да се освобождават от дребните си боклуци в близкото кошче, вместо по 
стара българска традиция да изхвърлиш всичко на улицата или сред природата. 

 Забелязах същото поведение на пазене на чистота и ред и в други европейски 
страни, които посещавах и не случайно не изпусках възможност да направя и някоя и 
друга снимка за да може и другите да видят това което виждах аз, а именно чисти 
приветливи паркове в които човек наистина се наслаждава от времето прекарано там. 

 

                          



                              

 

 

 



                                

 

Снимките са правени в известен холандски парк, превърнал се освен в едно прекрасно 
място за почивка и в доста голяма туристическа атракция. 

 

 



                                 

 

 

 



                          

 

 

 

Наблюдавайки отношението на хората, от останалите страни членки на 
Европейския съюз, към природата им ме подсещаща всеки път за урока, който научих 
като дете. Не можем да очакваме да въведем ред в съдебната ни система, или да се 
справим с пътните произшествия, причинени от неспазването на правилника за 
движение по пътищата, нито можем да очакваме каквото и да е било развитие, преди да 
си докажем, че сме достатъчно отговорни да се справим с елементарния проблем със 
заобикалящата ни замърсена околна среда. 

Лични аз, бих искал в бъдеще места като това, 

                           



                                

 

 

  Да изглеждат повече така 



                                            

 

 

Докато състоянието на парковете в България не се промени към този вид, бих 
използвал израза – Каквито са ни парковете, такава ни е и държавата!  

Когато започнем да поемаме отговорност и да полагаме грижа за околната среда 
ще започнем и наистина да се променяме и ще се доближим действително до нашите 
приятели и партньори от Европейския съюз.  

 

 


