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 Град Пловдив е един от най-прекрасните 

градове в България. Той е вторият по големина и е 

предпочитан от много българи за местоживеене, 

заради невероятното си географското 

разположението. Типичният за Пловдив климат 

предполага благоприятни условия за живот. 

Множеството паркове и градини осигуряват 

зеленина и свежест. Протичащата през града река 

Марица, както и небезизвестната Гребна база 

допринасят за колорита, който излъчва Пловдив. 

Градът притежава неописуема красота и силен 

старинен дух, който не се е изгубил с годините, защото благоустроената старинна 

част на Пловдив, непрестанно напомня за миналото и вековната си история. 

Ежегодно тълпи от туристи посещават нашият град, за да разгледат 

Амфитеатъра и Римския стадион, намиращи се в 

сърцето на Пловдив.  

 Характерна за град Пловдив е неговата 

многонационалност. Тук живеят представители на 

различни народности, което говори красноречиво 

за това колко е харесван. 

 Спокойствието и ведрината, която той 

излъчва не остават незабелязани от неговите 

граждани. 

 Като всеки голям град, обаче и Пловдив има 

негативни страни, като неуредените улици, 

старите многогодишни сгради, които се рушат, 

неподдържаните междублокови пространства, проблем с боклука, както и гетата. 

Всичко това е част от общинската политика, с която трябва да се занимае самата 

община, но типично по български манталитет все не достигат субсидии за 

подобряване на градската среда. Важно е да се отбележи, че все пак община 

Пловдив се старае да ремонтира и поддържа пътищата си, което слага началото на 

един по-добър изглед. С настъпването на пролетта стартираха множество акции по 

озеленяване и поддръжка на зелените площи, което направи града изключително 

ведър и чист.  

 Всеки град се състои от по-малки, обособени единици, които го съставляват. В 

Пловдив тези единици са кварталите. Всички те се характеризират с определени 

особености, което е напълно разбираемо. Тенденционно през последните години е 

разрастването на града, което води до ново строителство. Множество жилищни 

комплекси отвориха врати за пловдивчани и не само. Стандартизираното 

строителство доведе до изключителен интерес сред гражданите, които все по-

внимателно избират бъдещият си дом. 

 Пример за разширяване пределите на Пловдив е новата обособена част на 

квартал „Южен” – „Остромила”, намираща се в близост до квартал „Беломорски”, 

който също е сред новите в града. Допълително се увеличава общинската площ, 

благодарение на прилежащите към община Пловдив селца, които са изключително 

китни и са често предпочитани за живеене, тъй като се намират в близост до града, 

но са достатъчно далеч от шума и хаоса на урбанизираната среда. 
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 Възникнал наскоро като 

жилищен район, „Остромила” все още 

не е напълно завършен. Предстои още 

застрояване, което ще завърши 

облика, планиран за тази част на 

Пловдив. Строителството, което се 

наблюдава там е предимно във вид на 

големи къщи, но не липсват и 

кооперации. Те са най-вече 3 до 5 

етажа, липсват изключително високи 

сгради, което открива невероятната и 

живописна гледка към планината и съседните села. Стилът на сградите е кубичен и в 

изчистени форми. Цветовете са меки и приятни, използват се тонове близки до 

земните, което кара кварталът да изглежда едновременно модерен и естествен. 

Жилищните площи са обширни, както и самите къщи и апартаменти.  

 Голям проблем в целият град е изграждането и поддържането на лицеприятно 

междублоково пространство, което да е гордост както за тези, които са го създали, 

така и за останалите, които ще му се възхищават, премивайки покрай него. Типично 

за гражданинът е да не обръща особено внимание на подобни маловажни, за него, 

подробности. Вървейки забързано никои не забелязва колко запустели са 

градинките край блока, колко завехнали са зелените площи, които са се превърнали 

в преки пътечки към съседните блокове, отколкото в красиви, цветни градинки. 

Междублоковите пространства в градовете се използват за всякакви, разнообразни 

цели, но не и по предназначение. Паркинг, сметище, пътечка, това са само част от 

приложенията на пространствата между градските блокове, обособени предимно за 

отдих и почивка. Може би най-притеснителният факт, сред всички е този, че именно 

там играят и израстват нашите деца, сред боклука, изхвърлен от нас, сред вредните 

газове, изпускани от нашите автомобили. Такова детство ли предлагаме на децата 

си? Такива спомени ли ще оставим на поколенията? Стряскащите факти са такива, 

но те не са константна величина, могат да се променят към по-добро. И това зависи 

от нас, възрастните, отговорни и интелигентни хора, борещи се за място в 

обществото. Един народ се самоопределя не само според езика, културата и 

религията си, той зависи много тясно и от начина по който живее. Разбира се, че не 

е редно да се определяме като нация с вековна история и традиции, нация оцеляла 

в следствие на множество премеждия, а единственото, което да вижда околният свят 

да са разхвърляните навсякъде боклуци, старите и неподдържани панелни блокове, 

които празнуват 60-тата си годишнина, заедно с първият си обитател и още редица 

недотам приятни гледки. Живеейки в толкова колоритен и живописен град ние, 

неговите жители, трябва да се замислим дали ни е удобно или е по-добре да се 

промени нещо мъничко, но с изключителна важност. Необходими са минимум 

усилия, като например да изхвърляме разделно боклука си, за да се поставят 

някакви основи, които да бъдат последвани от още действия за подобряване облика 

на обичания от нас Пловдив. Цяло постижение е дори да бъде уцелен контейнерът, 

защото поглеждайки вижаме, че боклукът всъщност е около него, вместо вътре, 

където му е мястото. Това е само един от хилядите примери, които могат да се 

изтъкнат. Сякаш ни е удоволствие сами да се обграждаме с неуредици, а после да се 

оплакваме именно от тях. Обвиняваме кой ли не, а всъщност системно и периодично 

продължаваме да си прилагаме разрушителните действия. По този начин никога 

няма да разрешим проблемите, възникващи в градската среда, защото те възникват 

благодарение на гражданите и продължават да съществуват отново благодарение на 

гореспоменатите. 
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 Надеждата обаче 

все още е жива. Има 

места в Пловдив, които 

са ярък пример, че 

съществува отговорност 

сред хората, която се 

прилага и на практика, 

а не само на думи. 

Именно тази 

новозастроена зона, в 

края на града служи за 

образец как би 

трябвало да изглежда 

един европейски град. 

Изображението е 

достатъчно 

красноречиво и не се 

ниждае от разяснения. Ясно се вижда как е устроено междублоковото пространство. 

Всичко е поддържано и чисто, сградата сама по себе си е произведение на 

изкуството, но без подобно пространство около себе си, тя не би била същата. Тази 

гледка може да бъде видяна в „Остромила”, Пловдив. Ето това е европейски 

стандарт, който дава стимул на живеещите там да запазят това, което имат, да не го 

разрушават и да полагат усилия за благосъстоянието и добрият външен вид на 

мястото, което са определили за свой дом. Тук освен всичко личи сериозната 

заинтересованост на  

обитателите, които с 

радост се грижат за 

собствеността си. 

Междублоковото 

пространство е израз 

и на междусъседските 

отношения, които тук 

са тясно застъпени. 

Всички, живеещи в 

един комплекс са като 

едно задружно 

семейство, заедно 

провеждат 

междублоковата си 

политика и по този 

начин постигат това, 

което виждаме като 

краен резултат. 

Зелените площи около 

блоковете са толкова 

живи и вдъхновяващи, алеите са просторни и чисти, дръвчетата и храстите вдъжват 

живина и свежест, меките извивки на сградите галят сетивата, а пастелните тонове 

придават спокойствие и лекота. Не, това не е творение на някои ренесансов, 

изтъкнат художник, това е дело на човешката креативност, дело, достойно за 

възхищение и гордост. Реалност, мечтана от много хора, но постигната от онези, 

които са готови да дадат частица от себе си, като не се поддават на първичните си 

действия, а постъпват отговорно, опазвайки едно местенце чисто и неопетнено от 

човешката немърливост. Тези алеи ежедневно са пълни с жизнерадостни деца, които 

не са изложени на постоянна опасност, пространствата между отделните блокове са 

оградени, което предполага по-голяма сигурност.  
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 Тук някак си 

забравяш сивата 

действителност, 

забързаното 

ежедневие не пречи с 

тежестта си, 

достатъчно е да 

погледнеш през 

прозореца си или да 

излезеш в двора, за 

да поговориш със 

съседите, за да си 

отдъхнеш от града. 

Всичко 

предразполага към 

един по-спокоен и 

изпълнен с радост 

живот. И това се 

случва благодарение 

на факта, че около 

домът ти не гъмжи от 

боклук, а си обграден от растения, изпълнени с цвят.  

 Европейският стандарт не е мираж, не е недостижим и далечен. Той е нещо, 

което е приложимо с пълна сила, дори в малка страна като България. За да се 

наложи у нас, обаче са нужни единодушни усилия. Ежедневно се възхищаваме от 

развитите страните на континента, искаме да следваме техният модел, но при 

нехайството и безразличието това никога няма да се случи. Някои искат да го 

постигнат и го правят, да, струва повече и финансово и физически, но това, което 

получаваш в замяна е безценно и то погледнато само отвън.  
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 Нека споменем един от много важните фактори, които правят „Остромила” 

толкова приятно място. Алтернативните енергийни източници са сериозно навлезли 

в експлоатация в цял Свят. До скоро българинът с високо вдигнати вежди, слушаше 

за добиване на енергия от неизчерпаеми източници, която ще му струва пъти по-

евтино, а качеството ще е също пъти по-високо. Вече е факт и у нас. Сред 

новопосадените 

дръвчета ясно се 

забелязват соларни 

или наричани още 

фотоволтаични 

лампи. Те са 

нововъведение в 

техническите 

стреди, а 

използването им 

все още не е 

толкова масово. По-

важното в случая е, 

че у нас те се 

използват активно в 

жилищните 

комплекси в 

квартал 

„Остромила”. 

Соларни панели пък 

са поставени на 

покривите на 

сградите. Понякога думите не достигат да изкажеш възхищението си и моментът е 

точно такъв. Изображенията говорят сами за себе си, коментарът е излишен, вижда 

се колко организирано е всичко. 

 Това междублоково пространство може да се опише с една дума – рай. Да 

живееш на подобно 

място в голям град 

като Пловдив е 

своеобразна 

привилегия, която 

наистина е неземен 

подарък от съдбата. 

Всеки от нас може 

да заживее по този 

начин, но ако не 

дарява с любов 

всичко, което го 

заобикаля, така 

както формите, 

цветовете и 

ароматите го 

обгръщат с любов, 

това не може да се 

задържи дълго в 

този вид. При 

неправилно 

отношение или 

пренебрегване това райско кътче ще се превърне в поредната типична за 

урбанизираният град, гледка. Именно това целим да избегнем. 
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 Този оазис приветства 

към един по-добър и отдаден 

живот. Отдаден както на 

околната среда, така и на 

себеподобните. Без 

замърсяване, за да живеем по-

дълго, за да се радваме на 

порасналите, в спокойна среда, 

деца и да опазим Земята от 

вредното човешко влияние. 

 Нека си пожелаем повече 

такива гледки, повече 

заинтересовани граждани, които 

да се отнасят отговорно и да 

създават места, където да 

демонстрират колко напреднала 

е еволюцията.  

 Това е междублоковото 

пространство в град Пловдив, квартал 

„Остромила”. Сравнението с други части на 

града и междублокови пространства е 

излишно. Модернизацията среща нежната 

струна на човешката душа и се получава 

резултат, който впечатлява всички. Давайки 

си сметка, че живеем един живот, при това 

кратък, неволно се замисляме, че трябва да 

се погрижим както за себе си, така и за 

собствените си поколения. С изграждането 

на подобни градски картини си гарантираме 

качествен, технологичен, модерен, 

екологичен, спокоен и прекрасен живот. 
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