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„Петте български дома” 
 
 
 

Повечето хора в Западна Европа и Америка живеят под наем, като къщите им 
обикновено съответстват на материалното им състояние. Това означава, че ако днес 
заема добре платена длъжност съответният човек може да си позволи по-голямо и по 
луксозно жилище, а ако се случи така, че загуби поста си и получи по-ниско платена 
работа той се мести в къща, която отговаря на моментния му стандарт на живот. В 
България обаче това не е така. Тук повечето хора имат собствен дом. Това е вековна 
традиция, която се предава през поколенията. Така е прието – когато се създаде ново 
семейство то да закупи или построи собствено жилище, въпреки много по-ниския 
стандарт на живот в сравнение с този на запад. Особеното в българския случай е, че 
българинът не строи просто къща – той гради дом. Той не търси просто място, където 
да преспи, а иска кътче, в което да се отпусне, да се почувства сигурен и защитен сред 
най-близките си хора. Ето защо, когато гледаме къщите на запад, колкото и да са 
луксозни, те излъчват хлад, защото хората там не се обвързват емоционално с тях. 
Българският дом, дори и бедно обзаведен, издава уют и топлина. Именно този стремеж 
на българинът, дори и с минималните средства, с които разполага, да осигури всичко 
необходимо за удобството и уюта на любимите си хора ще проследим в 5 български 
жилища. 

Първият от тях представлява двустаен апартамент. Той е тухлен, ново 
строителство, а прозорците са с алуминиева дограма. Неговата площ е 50 кв.м.  В него 
живее тричленно семейство с едно дете. И двамата родители работят, но по отношение 
на доходите си семейството се самоопределя на ниво малко над средностатистическото. 
Интериорът е дело на дизайнер, който решава, че е по-добре двете помещения да се 
слеят в едно голямо, а за детска стая изкуствено се прегражда един малък кът. 
 

 В стаята на 13-годишното 
дете има легло, нощно шкафче и 
тоалетка с огледало. 
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В голямото помещение е 
всичко останало. Спалнията, с 
прикрепената към нея ракла, се 
намира точно под прозореца, а на 
стената над главите на семейството е 
закачен гоблен с изображението на 
богородица.  
 
 
 
 

Холът е отделен от спалнията 
с декоративна стена, като за него е 
предвидена най-голяма част от 
помещението. 
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В него има мека мебел с ниска масичка, средната част на чиито плот е от стъкло. 
Домакинята залага на аранжировката с различни меки възглавнички, картини, ароматни 
свещи и различни порцеланови и дървени фигури, подредени както в ъглите на стаята, 
така и върху декоративната стена. 
 
 
 

На стената срещу дивана са подредени множество шкавчета в разчупени форми. 
Върху тях на удобно място е поставен телевизорът, заедно с DVD устройство. 
 

 
 

В ляво от холовата част е разположена висока 
мебел, с което се обособява нещо като трапезария. С нея 
се прави и преходът към кухненската част.  
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В кухнията по продължението на цялата стена е разположен кухненски плот, на 
който има вдрадени керамични котлони. Върху плота са разположени парти грил и 
тостер, а непосредствено до него се намира готварската печка. Върху нея пък е 
поставена микровълнова печка. Интересен е дизайнът на шкафовете. Вратичките на 
някои от тях са в различен цвят и това им придава интересен и разчупен вид. 

Предвид това, че семейството е сравнително младо и при него не живеят 
възрастни хора, то не притежава керамични съдове. 

Впечатление правят лампите тип „Луничка”, с които е декориран целият таван – 
и в спалнията, и в хола, и над кухненския плот. 

 
Коридорът е много малък. Той е пътят към 

банята и към входната врата. В него има вграден в 
стената гардероб, чиято врата е огромно огледало. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банята е сравнително голяма. В нея има биде, 
непосредствено до което е поставена голяма 
етажерка с тоалетни принадлежности. В самият 
ъгъл е разположена душ кабина.  
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Като цяло всичко в жилището е ново и качествено. Семейството не пести при 
закупуването на необходимото му обзавеждане и не прави компромиси с качеството и 
марката. Единственото, което би могло да се замени във връзка с техническия прогрес 
са телевизорът и хладилникът. Всичко друго е на ниво и издава сравнително висок 
стандарт на живот. 
 

Вторият дом, в които ще влезем също е двустаен апартамент. Той е панелен. 
Само част от прозорците му са с PVC дограма, а останалите са с дървена. Неговата 
площ е 50 кв.м. В този дом живеят две поколения – семейство от двама възрастни и 
техният 40-годишен син. Синът работи, но с оглед на това, че родителите му са 
пенсионери семейството споделя, че доходите му са по-ниски от тези на 
средностатистическото българско домакинство. 

Интериорът е дело на родителите, но през последните години синът е подновил 
и подобрил голяма част от мебелировката. Помещенията в жилището са малка кухния, 
всекидневна и спалня. 

 
Кухнията е съвсем 

малка. По продължение на 
цялата и стена се намира 
кухненски плот, на който е 
разположена мивката, а 
непосредствено до него и 
готварската печка.  
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Всяко едно домакинство се нуждае от голям брой шкафове за да побере цялата 
си кухненска посуда. Тъй като обаче в конкретния случай липсата на достатъчно 
пространство не го позволява, семейството е решило проблема си като освен окачените 
шкафове над кухненския плот и тези, които са вградени под него, то е вградило в 
цялата къса стена на стаята още един. 
 

                     
 
 
 
 

Като цяло в дома няма много цветя, но в кухнията под прозореца домакинята е 
поставила финикова палма, а на самия перваз има трилистник, филадендрон, палма и 
алоказия. 
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Следващата стая е 
всекидневната. Освен като 
дневна, където семейството се 
храни и като хол, където посреща 
гостите си, тази стая служи и за 
спалния на възрастните, поради 
липса на достатъчно помещения. 
По тази причина всъщност там са 
разположени спалня и ракла. Тъй 
като няма достатъчно място в 
кухнята, хладилникът е 
разположен в единия ъгъл на 
дневната, а върху него стои 
телевизорът.  
 

 
Интересна част от интериора 

представлява полилеят, който служи вече 
45 години, а също и непокътнатите 
гипсови орнаменти около него. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Освен леглото, кухненската маса с 
шест стола, хладилникът и телевизорът, в стаята е разположена и печка на дърва и 
въглища, с която семейството се отоплява през зимните месеци. 
 

       
 

За разлика от спалнията, на стените на която има картини, в тази стая е окачен 
голям кръгъл часовник. 
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Последната стая в този 
дом е спалнята. Тя също не е 
много голяма. В нея освен 
легло, ракла и витрина има и 
гардероб.  

  

 
Интересното е, че на пода има доста нетрадиционна покривка, а именно зелен 

китеник, вместо килим или мокет. 
 

 
Стените на спалнята са декорирани с картини. 
 

           
 
А вратите са изработени от дърво и стъкло. 
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Като цяло семейството се опитва да поднови всичко, което е по силите му, но 
все пак доста голяма част от мебелитовката би могла да се подмени във връзка с новите 
могни тенденции. Ако се абстрахираме от модата обаче жилището е изключително 
спретнато, чисто и подредено, независимо от това, че мебелировката е поостаряла. Що 
се отнася до техническия прогрес, във връзка с него от подмяна имат нужда и печката и 
телевизорът и хладилникът. 

 
Третият дом, който отваря врати за нашето изследване и съпоставка е къща. Тя е 

тухлена. Както и при втория дом, така и тук само част от прозорците са с PVC дограма, 
а останалите са с дървена. Площта на това жилище е 75 кв.м. В него живее 
четиричленно семейство, но ако се има пред вид възрастта на децата (22 и 26) спокойно 
би могло да се каже, че са две поколения. Родителите и голямата дъщеря работят, а 
малката е студентка. Семейството се самоопределя като средностатистическо по 
отношение на финансовите си възможности. 

 
Първият етаж всъщност е сутерен. От входната 

врата се влиза в много малко коридорче, в което има 
голям гардероб за обувки, а точно срещу входа се 
намира банята.  
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   В нея има огледало с нестандартна форма и 

прикрепен към него шкаф, а отдолу е мивката, в 
която също има вграден шкаф. Душ батерията е 
подвижна, а на стената срещу нея е разположена 
лира, която е част от отоплителната система на 
къщата и затопля банята през зимните месеци. 
 
 
 
 
 
От коридорът се влиза в голяма всекидневна с 
кухня. 

 
В нея зад барплота има кухненски плот, върху 
който са вградени керамични котлони, в дясно от 
тях на специална поставка е разположена 
микровълновата печка, а под нея стои дървена 
кутия за хляб и тостер. 
 

 
В самия плот под котлоните е вградена 

фурната, а в дясно от тях е разположена мивката, под 
която отново са вградени кухненски шкафове. 
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Срещу печката е разположен хладилникът, над който има шкафове с малки 
витринки. 

 
 
 

     

 
 

 
 

Във всекидневната има кухненски ъгъл, ктъгла маса и два стола. Там 
семейството се храни и посреща своите гости. 
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До дивана, под прозореца е разположен цветарник с много и различни стайни 
цветя, а стените на стаята са декорирани с картина, икона и гипсова плочка, на която е 
написано мотото на семейството. 
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Срещу дивана е разположено шкафче, на което са поставени телевизор и DVD 
устройство. 
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А в дясно от него се намира камината, която захранва цялата парна инсталация, 
с която се отоплява къщата през зимата. 
 

 
 

От сутерена по вътрешни стълби се стига до втория етаж. Стените на 
стълбището са облицовани с ламперия, върху която е разположено и голямо огледало, а 
на парапета е закрепена дървена закачалка за дрехи. 
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Помещенията на втория етаж са детска стая, хол и спалня. В детската стая има 
две ъглови легла, ракла и секция с витрина. Срените са украсени в картина и икона, а 
под прозореца е разположен тилистник. 
 

              
 

                       
 

Холът и спалнята са преходни. Дели ги само портал със завеса. В хола има ниска 
масичка с диван, футьоил и две табуретки. Има също така и две секции – едната е с 
витрина, а на другата е разположен компютърът. Всъщност холът не се използва по 
предназначение, а по-скоро служи за кабинет. 
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Стените на хола са декорирани с картина и стенен часовник с махало. 
 

                                     
 

От хола през портала се влиза в спалнята. В нея има спалня с прикрепена към 
нея ракла, два гардероба, тоалетка, чието огледало е счупено и на негово място е 
поставена икона на Архангел Михаил и пригодена поставка, на която е разположен 
телевизорът. 
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За разлика от предходните две семейства това домакинство притежава глинени 
съдове. Те представляват голям гюведж с диаметър 30 см, малко гюведже с диаметър 
14 см и делва с диаметър 18 см. 
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Тъй като къщата не е никак нова някои от мебелите и по-точно по-голямата част 
от тях на втория етаж са по-стари и не отговарят на новите модни тенденции. В 
сутерена обаче мебелировката е обновена почти изцяло. Във връзка с техническия 
прогрес от подмяна се нуждаят всички телевизори и компютърът. 

 
Четвъртото домакинство е гарсониера. Тя е панелена, а прозорците й са с 

дървена дограма. Площта на жилището е 30 кв.м. В него живее сама жена. С оглед на 
това, че е пенсионерка по отношение на финансовото си състояние тя се самоопределя 
като човек под нивото на средностатистическия българин или по-точно казано като 
бедна. 

Помещенията в жилището са кухня и хол, които жената е пригодила и като 
спалня, тъй като в тях има и по едно легло. В кухнята има мивка, вградена в кухненски 
шкаф, печка и пералня, върху която е поставен телевизорът. Освен това има и малка 
квадратна масичка с три табуретки и един хладилник. 
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Стените на кухнята си жената е украсила с керамични фигури и картини. 
 

                
 

По отношение на керамичните съдове домакинята сподели, че е имала гюведж с 
продълговата форма, но поради интензивна употреба се е счупил и пред вид факта, че 
тя е пенсионерка не може да си позволи да си закупи нов, тъй като са много скъпи. 

В хола на възрастната жена има кръгла маса с четири стола, а непосредствено до 
тях е разположен и стар бюфет с витрина. 
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Освен това в стаята има още легло с ракла, стар гардероб и цветарник. 
 

      
 
 

 
 

Както можем да предположим, съгласно социалния статус на жената, домът и е 
бедно обзаведен със стари мебели. Това всъщност личи и от снимковия материал. Във 
връзка с техническия прогрес от подмяна с нови се нуждаят и печката и хладилникът и 
телефонът и пералнята и телевизорът. 

 
Последният дом, в който ще надникнем е боксониера. Тя е панелена, а 

прозорците и са с дървена дограма. Площта на жилището е 22 кв.м. В него живеят две 
приятелки, студентки и пред вид факта, че не работят могат да си позволят само такова 
жилище. Помещенията в него са стая – спалня и малък, изкуствено преграден бокс. 
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В стаята има две легла и ниска масичка с две табуретки. 
 

 
 

Освен това момичетата разполагат още с гардероб и етажерки с пригодена 
поставка за телевизор. 
 

 
 

Много интерсна обаче е декорацията на стените и огледалото, която е правена с 
подръчни материали, но все пак е ефектна. 
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През врата тип „хармоника” се влиза в малко боксче, в което има маса с два 
стола и също така много оригинална апликация на стената над тях. 
 

              
 

Мебелировката е доста стара, а от към електроуреди е изключително бедно. Все 
пак от наличните уреди можем да кажем, че техническата революция изисква 
подмяната на телевизора и отоплителните средства – маслен радиатор и духалка. 
 

Обща сравнителна характеристика на представените 5 дома 
 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 
разположение в столицата в града в града в града в града 

вид апартамент апартамент къща гарсониер

а 
боксониера 

големина 50 кв.м 50 кв.м 75 кв.м 30 кв.м. 22 кв.м. 
помещения детска стая, 

голямо 
помещение, 
баня + WC 

кухня, 
всекидневнa, 
спалня, баня 

+ WC 

кухня, 
всекидневна, 
хол, спалня, 
детска стая, 
баня + WC 

кухня, 
хол, баня 

+ WC 

стая, бокс, 
баня + WC 

брой обитатели 3 3 4 1 2 
електрифициран да да да да да 
канализация да да да да да 

 
От описанията по-горе, а и от общата сравнителна характеристика, онагледена с 

таблица става ясно, че в извадката от български домове, които разгледахме в 
настоящата курсова работа, има всичко от първа необходимост. В някои от тях освен 
най-необходимите неща има и други, които вече се причисляват към графата 
„удобства”. В едни от жилищата мебелите и електроуредите са по-нови, в другите са 
по-стари, в трети има и по-модерни и по-остарели. Всеки е обзавел дома си според 
социалния си статус, но го е подредил така, че да му е удобно и уютно. 

 


