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Домовете, които реших да разгледам са много различни, което показва различните
слоеве на обществото в България и начина на живот на различните хора и
семейства.
Първият дом, който разгледах е апартамента под наем, който в· днешно време е
много често срещан. Той може да бъде типичната квартира за студенти или средно
статистическо семейство с по-малки доходи. В случая в апартамента, който
разгледах живеят две студентки, които учат и работят извън родните си градове.
Поради този факт апартамента не е много голям и обширен, но пък е уютен и удобен
за почивка.

Намира се на булевард, което обуславя наличието на всичко необходимо в
околността. Той се състои от две спални, кухня. Спалните са практични и в тях са
разположени леглата, бюра, секции и телевизори. За по-голяма практичност в
коридора са разположени вградени гардероби. Кухнята е малка, но е оборудвана с
всички необходими домакински електроуреди.
Вторият дом е жилището на младо двучленно семейство със средни доходи. Това е
типичната и честно срещана панелка, закупена преди около година.·

Апартамента е двустаен и е обзаведен·· много семпло, без масивни секции и
излишни преднети. Спалнята е просторна и във нея има само легло, тоалетка и
гардероби. Хола е широк и в него същесвуват повече цветя, отколкото мебели.
Дивана и масата са разположени по средата на стаята и са създадени сякаш само за
тях двамата. Кухнята е тясна, но много практична което се обуславя от малкия бокс,
върху който са разположени всички домакински електроуреди и прибори. Малкият
апартамент е обграден от тераса, която е приятно място за отдих в топлите пролетни
дни.

Третият дом е тристаен апартамент на четиричленно семейство. Състои се от хол,
кухня, спалня и детска стая. Обзаведен е модерно и практично.

Хола е обзаведен съвременно и без излишни мебели, което допринася за простор и
уют. Спалнята е с вграден гардероб, за да не се заема излишно пространство.
Леглото е голямо с две нощни шкафчета отстрани. Детската стая е обзаведена с две
ъглови легла, бюро и малка секция. Кухнята е голяма, обзавеедена с ъглов диван,
кръгла маса и всички необходими електроуреди.

Четвъртият дом е родопска къща, населявана от петчленно семейство с типичен
автентичен стил. Къщата е двуетажна с широко дворно място. Първият етаж се
състои от просторен салон, хол, кухня и баня. Хола е съвременно обзаведен, застлан
с китеници, има камина, която създава семеен уют. Кухнята е съвременно
оборудвана с всички необходими и модерни уреди. Салона е голям, подходящ за
релаксация, обграден от много цветя и старинни предмети.

На вторият етаж са разположени три спални с големи легла и· мебели от дърво.

Петият дом е новопостроен четиристаен апартамент. В него живее тричленно
семейство. Има огромен хол, две спални и детска стая.

Хола е модерен и практичен с трапезария и бокс, обзаведен с кожена мебел и
плазмен телевизор. Спалните са с големи и удобни легла, тоалетка и вграден
гардероб, създаващ просторност и практичност. Детската стая е малко легло секция
и огромен детски кът с много играчки.
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