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Родица Милева 

 

Описание на 5 български дома 

 
Домът е мястото, където след всеки работен или учебен ден се събира 

цялото семейство. Той дава чувство за сигурност, уют и топлина. В домашна 
обстановка човек получава разбирането и любовта, от която има нужда. Домът и 
семейството са най- важната опора за един човек. Много от нас го приемат като 
даденост, защото от малки родителите ни са го осигурили, но ако се огледаме 
истина за много други е различна. Не всеки е имал този късмет, да отрасне в дом 
и любящо семейство. Аз ще опиша пет български дома, в които живеят 
обикновени и трудолюбиви хора.  

*** 

Дом 1 
В първият дом живеят пет души- семейство с две деца и майката на 

съпругата. Той е къща на село, която се състои от спалня, детска стая, кухня, хол, 
баня и тоалетна, пристройка към къщата, която се състои от кухня и хол. Има 
голям двор, в който домакините отглеждат плодове и зеленчуци. Цялата къща 
отвътре е направена с италианска мазилка, пода е с ламиниран паркет, с 
изключение на салона, банята и тоалетната, които са с теракот. 

В холът има холова гарнитура, 
телевизор и секция. Това е една 
обикновена стая, която събира 
цялото семейство. Обикновено в 
къщата са само домакинята и майка 
й, тъй като домакина постоянно е на 
път, а дъщерите им учат в друг град. 
Но когато всички се приберат 
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къщата се оживява. 

 

В кухнята, където 
домакинята след работа 
обича да „твори” има маса 

със шест стола, но които семейството 
се храни, пералня, готварска печка, 
микровълнова фурна, хладилник. За 
да е по-просторна кухнята е направен 
барплот към остъклената тераса, 
което я прави изключително светла и 
приветлива.  

Марките и цените на електроуредите 
са сравнително приемливи за 
стандарта на живот на повечето хора. 
Има камина, която е свързана с 
радиатори във всяка стая, с която се 
отоплява семейството. 

 

 

 

 

Детската стая е в розово, тъй като децата на собствениците са момичета и 
въпреки че вече са пораснали почти нищо не се е променило там. Стаята е 
останала като един светъл,розов спомен от детството им. Има две легла, 
телевизор и малък гардероб. 
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В спалнята има голямо легло, нощни шкафчета, гардероб и телевизор. 
Банята и тоалетната са напълно традиционно обзаведени. В пристройката към 
къщата хола и малката кухня са свързани с портал. Има голяма секция с много 
книги, които собствениците са купували през годините. 

 

*** 

Дом 2 
Във втория български дом живеят четири души- семейство с две деца. Той е 

къща на село, която е на два етажа и има голям двор. На първият етаж има кухня, 
хол, спалня и малка стаичка, 
която е килер. В кухнята има 
маса с четири стола, 
пералня, микровълнова 
фурна и готварска печка.  

 

В холът има холна 
гарнитура, телевизор и 
секция. На вторият етаж има  
хол, спалня, детска стая и 
малка кухня. В холът има 
холова гарнитура, телевизор, 
камина и малка секция. Там 
семейството се събира и 

обсъжда деня. В спалнята на 
собствениците има голямо легло с 
нощни шкафчета. В детската стая 
има две легла, телевизор, 
стереоуредба, малък гардероб. По 
принцип цялото семейство се 
събира само в почивните дни, тъй 
като големия им син работи в града 
и се прибира през уикенда.  
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*** 

Дом 3 
Третият дом е малък 

апартамент в града, в който живее 
една пенсионерка. Състои се от 
хол, кухня, баня, тоалетна и две 
тераси. В кухнята има хладилник, 
пералня, готварска печка, 
телевизор, малък диван с маса и 
два стола. Терасата е остъклена и 
по този начин кухнята е направена 
по –голяма. В холът има диван, 
холова масичка с две табуретки, в 
единия ъгъл има голямо легло, 
малка секция и телевизор.  На 
терасата има цветя, малка масичка и два стола. Апартамента се изпълва с живот, 
когато на гости у собственичката са внучките, синовете и снахите й.   

 

 

 

 

 

                                *** 
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Дом 4 
Четвъртият български дом е малък апартамент в града, в който живеят 

майка и дъщеря. Състои се от детска стая, хол и кухненски бокс, отделен с 
барплот, баня и тоалетна. В детската стая има една 
легло, телевизор, гардероб и бюро с компютър. В 
холът има диван, холова масичка, две табуретки, 
телевизор, малка секция и камина. В кухненският 
бокс има хладилник, микровълнова фурна и 
готварска печка. В банята е пералнята, бойлера и 
малка мивка. Детската стая и холът са с паркет,а 
антрето и банята с теракот. Въпреки че е малък, този 
апартамент е напълно достатъчен за двама човека. 

 

 

 

 

*** 

Дом 5 
Петият български дом е сравнително голям апартамент в града, в който 

живеят трима души. За разлика от другите четири дома хората, които живеят там 
са под наем. Те живеят там само през делничните дни, защото почти всяка 
седмица се прибират по родните си места. Състои се от голям хол, кухня, две 
спални, баня и тоалетна, голям коридор и тераса. Хората, които живеят там се 
събират заедно само вечер, когато се приберат от университета и от работа. 
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В холът, където прекарват по- голяма част от времето си има холова 
гарнитура с холова масичка в едната част на стаята, а в другата маса с шест 
стола, на която се хранят. Има две вградени секции и една, която разделя кухнята 
от хола. там има още телевизор, компютър и малка библиотека в една от секциите 
и климатик.  

В кухнята има малка масичка с три 
столчета, пералня, хладилник, микровълнова 
фурна и готварска печка. 

В едната спалня има голямо легло с две 
нощни шкафчета и малък гардероб. В другата 
спалня има две легла, вграден гардероб и малка 
секция.  

Всички стаи са с паркет, без коридора, 
банята и тоалетната. В коридора, който свързва 
всички стаи има голям гардероб, закачалка и 
голямо огледало.   
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