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Живота в блоковете наречени “Манастирите” си има своите плюсове и минуси. В този 

проект ще изложа всичко, което се сещам в момента за живота на хората в тези 

четири дванадесет етажни блока. Първите два блока получават разрешителни да се 

нанасят хора в тях през 1985г. Другите два блока влизат в експлоатация през 1988г. 

Разположени са до околовръстния път на Пазарджик на ул. Дунав. Разположени са в 

непосредствена близост с парк “Свобода”. По данни от приятели, които разпитвах за 

съседите им в другите 3 блока събрах относителна информация за живеещите в 

блоковете. Също така обиколих блоковете и разпитах хора и от 4те. Записах 

положителното и отрицателното което те виждат в местоживеенето си. С какво 

според тях може да се подобри и какво им харесва от сегашните условия. Един от 

блоковете четиризнаци: 

  

 По данните които събрах в блоковете живеят от 140 до 190 човека. Не може 

да се каже със сигурност защото много от апартаментите се дават под наем, 

препродават хората имат по две или повече жилища и рядко посещават 

апартаментите си и има работещи хора в чужбина от всеки блок без изключения. 



Само в нашия блок “Дунав 4” има 10 родители които са в чужбина , четирима в 

Гърция, двама в Португалия и четирима в Испания наети в сферата на селското 

стопанство в тези страни. Те си идват два – три пъти годишно за по 10-15 дни което 

не може да се каже за постоянно местожителство. Децата им са в България и са 

студенти или току що завършили. 

 Причината в първия блок построен през 1985г примерно на са изоставени 

апартаменти а предимно пенсионерите които го обитават. Около 34% от живущите в 

него /Дунав1/ са над работна възраст, около 20 апартамента там са по 1-2 души. С 

най много обитатели са строените през 1988г блокове.В единият от които живея и аз 

/Дунав 4/. И в нашият блок има 14 апартамента, като живущите в тях са на 

пенсионна възраст. Но в последните 10 години доста апартаменти се продадоха и 

дадоха под наем на млади семейства. Само на моя 12ти етаж има 1 семейство 

преместило се преди 4 години с две деца на 11 и 6 години и друго семейство 

наематели на апартамента до тях. Общо хората в четирите блока разположени на 

няма и 500метра в права линия живеят над 650 човека. От опит всички знаем че не 

всички може да са доволни от средата н която живеят. Искам да подчертая че 

вземането на информация от обитателите на другите 3 блока се ограничи по 

познатите ми в тях. Много от хората като непознат почне да ги разпитва се 

притесняват , вероятно наплашени от телевизията че по някакъв начин ще ги 

прецакам или ограбя отказват да говорят на теми от типа на “Къде работите сега?” и 

“Колко ви е месечният доход” хората отговяряха оклончиво единствено на въпроси 

за какво искат да се подобри / промени в блоковете за да живеят по-добре. От какво 

са доволни и от какво най се дразнят.  

      Те са доволни от: 

- улиците около блоковете оправени преди 2 години от сегашният кмет. 

- Повечето отчитат за голям плюс това, че живеят до парк “Свобода”.  

- Доволни са и тези, които имат кучета защото зоната за разходки на кучетата 

е на 50 метра от местообитанието им. 

- Озеленяването на квартала от Общината 

 

Те не са доволни от: 

- Сметките които се плащат за осветление / чистачка и асансьор 

- За даване на пари за ремонт на 20 плюс годишните асансьори. 

- Честото разваляне на асансьорите и ходенето пеш. 

- От местата за паркиране. 

- От селския манталитет на съседи които като няма асансьор оставят боклуците 

си между етажите или ги изхвърлят през терасата. 

- От шумни съседи 



 

Има и още някой индивидуални оплаквания които обаче не бяха споделени от 

втори човек и смятам че не трябва да се описват. Те са по скоро каприз 

отколкото необходимост. 

 

Но нека първо кажа нещо повече за хората в проценти за 4те блока. Около 

28% са пенсионери. Някои от тях работят и след това. От останалите 72% - 46% 

са хора в работна възраст най много е броят им около 50те години. Двадесет и 

шест процента са деца и учащи до 24години/ тоест до възраст в която се 

предполага че ако не си повтарял класове ще си дипломиран бакалавър/. Трябва 

да добавя че и от тези 46% в трудоспособна възраст 7% са на сезонна работа в 

чужбина по данни събрани от няколко приятели от другите блокове които ми 

казаха каквото знаят за всеки отделен етаж. Прибегнах до тях заради 

съмненията които поражда непознат човек когато пита за лични неща. Сега с 

няколко изречения за това което искат да се подобри. В нашия блок примерно 

има всичките теми посочени по – горе плюс още една. Гълъби отглеждани на 

таванските стаи и покрива. Повечето хора си казват какво толкова и не обръщат 

внимание на проблема. За мен обаче проблема е голям защото живея на 12тия 

етаж а отгоре има гълъби. Освен очевидният шум които дигат рано сутрин има и 

други неудобства. Един съсед от 3тия етаж на всеки два дни рине с лопата към 7 

сутринта преди да излезе на работа. Панелните блокове не са с добра 

звукоизолация и ефекта е че кои колкото спал до тогава. Също рине 

изпражненията и ги пуска по перваза на блока, те при дъжд тръгват на долу и се 

озовават на тялото на климатика ми. На същата тераса се сушат и дрехи, но дори 

след общото събрание не махна проклетите птички. Казано по кратко съседа с 

гълъбите почна да пие по чашка пред блока вечер с домоуправителя и по 

някакъв начин желанието на хората да се премахнат гълъбите се забрави.  

 По сметките за осветление / чистачка и асансьор винаги има забележки. Ел 

Таблото може да се види от всеки. Което води до нелегално черпене на ток което 

влиза в сметката на асансьора. За последните 2 години поне 5 месеца се 

получаваха такива патови ситуации. По сигнал Електрото идваха махаха 

кабелите и дотам. Затова и най вече заради смяна на сезоните доста съседи не 

пращат суми от порядъка на 10 лева на месец.Дойде ли лятото и спрат ли да 

носят печките за отопление пълни с въглища нагоре надолу престават да се 

интересуват имат ли асансьор или нямат. Да четвърти - пети етаж редовно всяко 

лято почват да се стискат за таксите. От два месеца обаче имаме напредък в 2 от 

четирите блока. Поставиха устройство  в тялото на асансьора което се управлява 

с чипове. Чипове са раздадени на всички в блоковете и са на принципа на 



кредити. Всеки кредит е в размер на 3 стотинки и е за 1 качване или 1 слизане. 

Във всеки от тези чипове се слага сума кой колкото иска. Примерно ако сложиш 

6 лева ще имаш 200 кредита в чипа. Така всеки праща за колкото се вози и 

всички за момента са доволни. Разликите в цените накрая на месеца се поделят 

от всички но те са минимални до 2 лева. С въвеждането на чиповете се ограничи 

достъпа на външни лица до асансьора. Тока плащан за асансьора намаля с 

приблизително 40% според домоуправителя. Също входа вече се заключва от 

няколко месеца което пък спря наркманите които ползваха таванските стай за 

свое по усамотено място където могат да си бият поредната доза. Донякъде 

помогна и фактът че домоуправителят ги предупреди носейки полицейската си 

униформа. На долната снимка и новопоставената врата от домоуправителя на 

снимка 1. 

 

 

Снимка 1. 

 Друго което е проблем и за 4те блока е паркирането. Както си личи по 

снимките по долу всеки блок има гаражи за 30 коли изградени преди години. А 

блоковете се състоят от 62 апартамента всеки. За това хората взимат под наем 

или купуват гаражи които са сравнително далече от домовете им показани  на 

следващата снимка. 

 



    

Снимка 2 

 

Гаражите не са достатъчни за тези  блокове. Гаражи вградени има и в блока на 

партерен етаж.Показано на снимка 3.    

   

Снимка 3 

 

Покрай блоковете има и изоставени коли, които обаче стоят като паметници 

защото общината има график кой месец кой район да вдигнат изоставените коли. 

Последната чистка беше преди година и 3 месеца а всички знаем че в България 

ако не друго, стари коли бол за справка Снимка 4 – стояща като паметник от 

няколко години кола. 



   

Снимка 4. 

  

     Асансьорът се поврежда най – вече от претоварване, лимита му е 360кг или 

до 4 човека. Като се качат 6 човека и спирачката не може да закове на първия етаж 

а поне 30 сантиметра по надолу. Това обаче колкото и да се повтаря на хората 

продължават така и не искат да изчакат една минута повече, вместо това 

претоварват асансьора. Всяко идване на фирмата по поддръжка им увеличава и 

техните сметки в края на месеца но кой да се замисли за това.  

 При положение на спрян асансьор често се наблюдават чанти с боклук 

изнесени между етажите.Някои и намирисващи. Също така беше практика да се 

изхвърля и от прозорците. Лично съм виждал как се изхвърля торба с боклук от 9тия 

етаж на задната страна на блока. Тази практика поне в нашият блок за радост спря 

защото една съседка облагороди земята зад блока като насади цветя и малки 

дръвчета. Това до някъде вразуми тази сбирщина от хора и те спряха да изхвърлят 

през терасите си. Снимка 5.  



  

Снимка 5. 

 На горната снимка някои и изхвърлил опаковка от снакс и хартия от цигарена 

кутия както и няколко фаса между двете стъкла. 

Друго което дразни хората е силна музика в неподходящи часове. Признавам 

че не е редно събота и неделя след обяд да се увеличава много музиката но някои 

са просто капризни в това отношение. При мен лично 2 пъти е идвала съседката от 

долу за да ми каже да намаля музиката. Учудващо за всички 1вия път беше на нова 

година в един часа. Това за мен нетърпимост към това че някои се забавлява вместо 

нетърпимост към музиката. Друг въпрос е че някой хора цепят дърва всяка сутрин на 

таванските стаи зимата но за щастие вече съм събуден или от гълъби или от ринещи 

звуци на лопата върху цимент опитваща се да премахне “естествената тор”.  

 Оплаквания и още може да се намерят но частни случаи. Например същия 

господин от моя блок с гълъбите оставил лесно запалими неща в таванската стая е 

резултата беше че пожарната опитвайки се да загаси един запален дюшек там 

изхаби толкова вода, че почна да се стича по ремонтираните ни преди месец стени и 

нов висящ таван. Но стигат проблеми от мое лично естество.  

 Тревните площи пред входовете на блоковете също бяха проблем. Бездомни 

котки кучета и тн. Се навъртаха покрай тях и носеха бълхи. От 2 години обаче още 

от пролетта се събират стотинки за препарати да се напръска и 1 съсед минава 2 

пъти за лятото тревата с коса. Снимката отдолу номер 6. 



   

Снимка 6. 

 

И като за завършек чувствам че не трябва да завършвам работата с негативи. Затова 

ще кажа по нещо и за плюсовете да живееш в тези блокове. Ние се намираме до 

може би най-красивият парк в България за момента обновен от общината преди 2 

години. Парк “Свобода” беше обновен с близо 10 милиона лева за да се превърне на 

любимо място за пазарджиклии. Той има Зоокът, езеро в което с водни колела 

можеш да поплуваш. Атракционно влакче за най – младите посетители обикалящо 

острова. Обновен колодрум в които сега се посещават и 2 изкуствени терена за 

минифутбол както и съоръжения за още 4-5 спорта.Снимка 7 колодрумът от птичи 

поглед. 



        

Снимка 7. 

На снимката по долу езерото на острова. Снимка 8. 

     

Снимка 8 

Всичко в парка е безплатно за ползване. Има рампи за фреерънери ,скейтъри . 

Розови градини. Детски кът с забавления. Надуваем замък за деца и т.н. 

 

 

 



   

Снимка 9 

 

По близкият мост на снимката е входа на острова.  

 Ще покажа и малко от самоиницианивата на хората. Снимка 10 показваща 

градинка пред “Дунав 2”  

  

Снимка 10. 



И барбекю където много често се събират хората за да отморят след тежката 

седмица на по мезе с бира и приятели. Снимка 11.  

  

Снимка 11.  

 

В заключени какво мога да кажа. Доста мислих и мога да кажа едно. Животът в 

манастирите на мен ми харесва. Плюс това за българина “моя дом е моята крепост” 

Затова и на въпроса харесва ли ви живота тук получих близо 92% отговор да и 8% 

си харесват местоживеенето но с някой забележки описани по горе. И аз съм 

доволен от местожителството си. Само в моя блок има 20 младежи на моята възраст 

и с ръка на сърцето мога да кажа че скучно не ми е било. Центъра  и дискотеките са 

на 10 минути път пеша. На 1 минута имам чудесен парк където прекарваме през 

лятото почти всяка вечер. Така че въпреки един два кусура, всеобщото мнение е че 

блоковете са добро място за живот.   
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