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Домът е част от личността ни.Домът е нашата крепост. Тази максима ни 

съпътства много често, но рядко се замисляме над нея. А това значи, че 

понятието дом е много по-важно и по-широко от апартамент или къща. 

Защото домът – това са не само стаите, а постелките, вазичките и цветята в 

тях. Домът – това са спомените и картините по стените и т. н. Домът- това е 

част от душевността ни. Основна част в него заема интериорът, който е 

неотменна част от личността ни. 

 

     Всеки един дом се откроява с голямо многообразие и специфичен стил на 

обзавеждане. Доказателство за това са описанията на следните 5 дома. 

 

1.Първият дом:Африкнски акценти 

 

     Този дом излъчва много нежност и спокойствие.Главната роля е поверена 

на осветлението.Собственост е на доста заможно, младо семейство с едно 3-

месечно дете.Семейството няма домашен любимец.Помещенията са общо 5-

спалня,трапезаря с кухня,дневна,тераса, баня и WC. 

Много вкус и атрактивни решения са вложени в интериора на този 

дом,където е заложено предимно на удобството,на качеството и модерното 

обзавеждане. Апартамента е просторен 120кв.м.,много прецизно и практично 

разпределен.Антрето е свързваща зона между дневна,кухня,баня и спалня.  

 

Дневната е решена изцяло в бежево-кафяви 

тонове.Таванът и стените с цвят шампанско 

са разчупени на нива и ниши със скрито 

осветление.На светлия фон в дъното изтъква 

камината от гранит,обкантена със специлна 

боя,наподобяваща тапет. Мебелите са в 

екрю с тъмнокафяви възглавници 

кореспондират с килима.В коридора 

вгаредения гардероб с плъзгащи огледални 

врати дава допълнителна дълбочина. 

Домакините чрез играта на цветове и 

светлина са успели да нправят стените 



“невидими”-така помещенията неусетно преливат едно в друго.Всичко-от 

разчупени на нива и ниши стени и тавани до стилните мебели,е в бежови 

тонове и в нюансите на кафявото.  

 

Подът е комбиниран от теракот в екрю и 

пркет от балсамово дърво.Секциите, 

гардеробите и шкафовете сa в цвят венге и 

избелен дъб.Диваните и фотьолите са в 

същата гама,от плат или кожа.Любовта на 

собственика към Африка се долавя в целия 

интериор-дамаската на столовете напомня 

крокодилска кожа,а възглвниците на 

холната гарнитура са с дървета и диви 

животни от саваната. Акцент в червено са 

лежанките до камината и лакираните 

кухненски шкафове. Осветлението придава 

интимност и топлина на дома.Всички лампи са внимателно подбрани като 

форма и стил.Над трапезарната маса са ниски,кръгли, също като нишата над 

тях на тавана.Над бара има светеща стойка за чаши,която пречупването на 

светлината през кристала превръща в дизайнерска лампа.   

Висящо до земята осветително 

тяло,напомнящо копринена завеса,разделя 

пространството между камината и 

трапезарята.Специални насочени лампи 

подчертват картините на стената.Червена 

дизайнерска лежанка констратира на 

кожата от зебра пред камината.Върху нея 

има малка стъклена масичка.Така е  

постигнато обединение и естетически 

синхрон между двата къта.Срещу холовата 

гарнитура в редица рафтове е поставена 

42-инчовия LSD телевизор,DVD,тонколони, 

много книги и списания.В целия 

апартамент правят впечатление прецизно подбраните картини и графики по 

стените. 

 

 

В апартамента има две впечатляващи акцента-лампите и червеният 

цвят.Осветлението спомага за визуалното разделяне на помещенията,а 

червеното-за неусетно преливане между тях. 

Трапезрята е отделена от кухнята чрез 

бар.Бар-плотът и трите високи стола са от 

масив,цвят венге,обкантени с 

метал.Кухненските мебели са от 

масив,боядисан в модерен червен 

лак,декорирани с метал и мат 

стъкла.Малки дизйнерски черно-бели 

плочки,напомнящи ретро 

фотогрфи,допълват композицията.Всички 

домакински ел.уреди (пералня,миялна 

машина,хладилник, фурна, микровълнова 

печка) са вгардени в шкафове.По малките домакински ел.уреди като 



сокоистисвачка,миксер,скара пастьор и т.н са прибрани по шкафовете,както 

и приборите за хранене-чинии,вилици,лъжици и др.Голяма част от чиниите 

са порцеланови,някои-стъклени и много малко пластмсови. Няма керамични 

съдове и гювечета.От кухнята се излиза на терасата,където има най 

различни видове цветя.Има и малка маса с два стола. 

 

Спалнята е в черно-бели тапети и много лека осветена.В него е разположена 

голама бяла спалня с две черни  нощни шкафчета отстрани и друго шкафче, 

върху което е разположено голямо огледало и гримовете,парфюмите и 

бижутерията на домакинята. Над спалнята има картина на братя Лимбург,а 

срещу спалянта има голям гардероб за дрехи с огледални, плъзгаши 

врати.Пода е  бял ламинат. 

Банята е решена в бяло сребристосиво и 

метал.Плочките са с флорални мотиви.Тоалетната 

е в същите цветове като банята.Плочките 

напомнят ретро картички и образуват 

фризове,два вида са-за пода и за стените. 

Естествено,че има тоалетна чиния, тоалетно 

казанче,бойлер, малка мивчица и един душ.В 

банята също е обърнато много голямо внимание 

на осветленеито. 

Всеки прозорец е с кафява алуминиева дограма и 

външни щори. Целия апартамент  е 

електрифицирана, предверието и се отоплява с парно.  

 

2.Вторият дом:Стил Барок 

Уникален с уюта и интелигентното си излъчване апартамент, далеч от 

модните клишета. Собстеничката е не много заможна, разведена жена,на  

средна възраст,която живее сама.Има домашен любимец-куче,порода 

самует,който се казва Лео.Апартаментът е около 90кв.м., с ламперии и 

мебели от 70-те години,умело и респект обновени и допълнени с антикварни 

предмети от всички краища на света,които собственичката е 

обиколила,кртини от български художници,снимки,правени от нея в 

периода,когато се е занимавала с фотогрфия,много книги и дизайнерски 

осветителни тела.Помещенията са 6-спалня,дневна,трапезаря,кухня,баня и 

тоалетна. 

Собственичката казва “светлината никога 

не достига”.Наистина осветлението на 

апартамента е много прецизно 

премислено,като впрочем  и целия 

интериор,без притенции за лукс и 

разточителност.Любимото място на 

собственичката е големият ъглов диван в 

дневната има две правоъгълни масички 

от метал с плотове от черен гранит,които 

допълват квадратната маса с 

плот,облечен в кожа,в средата.Срещу тях 

има  специална поставка за телевизор и домашен телефон. 



Ламперията по стените е от 70-те 

години,а старата библиотека над дивана 

е преработена така,че да 

поеме,специално осветени,някои от 

любимите екзотични предмети на 

домакинята.Съществуващата ламперия по 

стените е запазена,но в нея са вградени 

осветителни тела-над дивана и над 

триптиха от Свилен Блажев. 

 

Керамич

ната 

фигура 

на 

древен 

китайски 

воин се 

възвиша

ва в 

средата на дневната.Собственичката има и много кермични съдове,които са 

много стари. 

Креслото- в къта за сядане срещу дивана има две такива.Шкафовете под 

прозорците са запазени от старото обзавеждане на апартамента,допълнени с 

модерни осветителни тела. 

Поглед към големите прозорци на дневната с двойни завеси –от лен и 

тюл.Книгите и картините създават неповторимата атмосфера на дома.На 

преден план-лампа от муранско стъкло.В просторната дневна има два къта за 

разговори.В дъното се вижда преходът към трапезарята.Характерен за 

електричния стил на интериора- антикварен шкаф и метален съд на масата. 

 

От дневната се влиза в трапезарята,отелена с 

плъзгаща се врата от три части,които се събират една 

върху друга в центъра и създават интересен ритъм в 

пространството.Огромната маса е от матирана 

стомана,а плотът-от африкански камък.Трапезарята е 

едновременно  и библиотека, и място за творчески 

разговори.Пода е ламинат и има един голям, червен 

килим. 

 Спалнята е много малка. Обзавеждането е доста 

оскъдно. Има една голяма спланя от 70-те години, 

едно нощно шкафче с нощна лампа над него. Тяхното 

разположение е откъм прозореца, а срещу него има 

гардероб за дрехи. В стаята има няколко портрета, на  вече омъжилите се 

дъщери на собственичката. В единия край на стаята се намира голяма 

поставка за цветя.А в другия край има няколко рафтове на стената с 

любимите книги на собственичката.Пердетата са бели на малки бежови 

цветчета.Всички прозорци са с бяла алуминиева дограма и с външни щори. 

Подът е покрит с бежов мукет. 

 

Вече сме в коридора, който води до кухнята.По стените са закачени стари 

филмови плакати.Има гардероб с плъзгащи врати и място за обувките. 



 

Кухнята е малка, в къта за хранене има маса с каменен 

плот с три стола,върху металана основа,както и в 

трапезарята.Всички ел.уреди като 

хладлник,пералня,миялна машина са вградени в 

шкафове.До мивката има бяла етажерка, предназначена 

за чаши за кафе и чай, до нея една друга- много по-

малка, едната част от която служи като аптечка, а другите 

две за цветя. В непосредствена близост до тях има една 

кафе машина. Върху всичко това има кухненски шкафове, 

които са в тъмно кафеви тонове. Преобладаващи са 

порцелановите чинии и чаши, като има и комплект 

гювечета. 

Банята е направена от мозайка, има малка мивка и стар 

бойлер. Над мивката има етажерка за тоалетни принадлежности и огледало. 

Тоалетната също е направена с мозайка, върху която има стелка. Казанчето 

е разположено доста по-високо над тоалетната чиния. 

     

 

3.Трети дом:Млка спретната къщурка 

 

Третият дом е вила на заможно семейство,която се намира в Родопите. 

Собственост е на мъж и жена на средна възраст с две деца.Вилата има 

70кв.м жилищна площ и 100кв.м градинска площ с басейн. 

 

 

   Удоволствието е,че къщата е изцяло 

стъпила на земята,без втори етаж.Доколкото 

разбирам,това се нарича павилион; всички 

помещения са строени едно до друго,с лице 

към планината и навес на колона по цялото 

протежение. 

 

Разпределението дава разни варианти на 

обитаване на общо 4 помещения; хол, 

кухненски бокс, спалня и баня. Любимото 

място на собствениците са външната маса и 

камина. 

Всички подове са покрити с плочки и това създава хлад в горещите летни 

дни.Дървените детайли по таваните от тъмно дърво добавят чувство за 

уют.Тоновете на стените са кремави и светли,подходящи за планинска къща. 

Спалнята е решена в бяло с елементи от 

ковано желязо. 

Тя е просторна,с типични състарени мебели, 

напомнящи Средиземноморието.Белият им 

цвят е ненатрапчив и придава лекота на 

помещението.Стените са жълти,пода е на 

бежови плочи.Има една голяма бяла спалня 

с две бели нощни шкафчета отстрани.Над 

тях има две нощни лампи.Над спалнята има 

картина на известен турски художник Бедри 

Рахми. Срещу спалнята има бяло старинно 



шкафче с голямо огледало над него.Пердетата са светло кафяви с дървен 

корниз.От спалнята може да се излиза направо в задния двор,където има 

много градински цветя и много овощни дървета.В двора има и паркоместа за  

три коли.Семейството има 2 кучета пазачи- немска овчарка Франки и чао чао 

Парки. 

 

Вляво от спалнята е разположена голяма баня +WC. 

Плочките са два вида-по-големи ,бежови  на 

стената и по-малки, бели на пода.В помещението са 

разположени вана,тоалетната чиния, тоалетно 

казанче,бойлер, мивката и едно огледало с две 

шкафчета над нея и три под мивката.Има и една 

голяма черна стелка на пода пред огледалото. 

 

 

 

 

Хола е обзаведена с тъмнокафяви мебели, 

комуникиращи с дървените греди на 

тавана.Камината в хола е място за събиране 

и отпускане в дъждовните дни.Качеството 

на къщата е сливането с двора и 

басейна,това,че можеш да ходиш бос и 

неглиже.Без да е твърде голяма,това е една 

удобна и уютна къща за ваканцията,когато 

човек почива.Най-добрата почивка е в 

къща,проста като лятна мандж и летен 

гардетоб.Тогава всичко е по мярка. 

  Трпезарията и холът са едно помешение.Вместо традиционната библиотека 

от дърво е изградена такава от итонг,която освен за книги служи и 

помещението за да се декорира със сувенири или съдове от 

керамика.Диваните,масата за хранене и ъгловият шкаф са от масивен дъб, и 

са достъчни,без да тежат за помещението.Срещу тях е разположен голям 

телевизор с домашно кино и високи тонколони.Ъгловият шкаф събира 

сервизите и чашите за лятната къща и не заема излишно място.Вдясно е 

вратата за лятната кухня и връзката е директна. 

 

От лятната кухня до басейна се стига под 

покрита стреха с колонада.Равният терен и 

тревата отпред е идеално място за плаж и 

шезлонги. 

Лятната кухня е просторна,с голяма маса и 

барбекю,където семейството прекарва по -

голямата част от деня.На изгрдените от 

камък основи за миндерите човек дори 

може да се излегне. 



Кухненския бокс е малък,но пък всичко е на едн  ръка 

разстояние и е удобен за домакинята.Прозорецът над 

мивката освен,че дава светлина ,открива красива гледка за 

домакинята. 

Електрическите уреди (хладилник,миялна 

мащина,пералня)са вградени в шкафове.До мивката има 

етежарка за продукти. Едната стена е цялата с кухненски 

шкафове. Част от куненския шкаф е отворен, но не 

остъклен и там има предимно чаши за кафе и 2 канички. 

Липсват и гювечета. До врата на кухнята има голяма кръгла 

маса с няколко стола, а до нея двукрилен шкаф вътре с 

керамични съдове. 

Вилата се отоплява предимно с климатици.Прозорците са с кафява 

алуминиева дограма. 

 

 

4.Четвърти дом: Мляко с шоколад 

 

Шоколад-визуалният спомен от това жилище в Кърджали.Не само защото 

този цвят преобладава в обзавеждането,но и защото точно такъв е мястото- 

топъл и сладък,заради приятното усещане за отмора и спокойствие. 

Апартамента е собственост на младо заможно семейство с едно 7 годишно 

дете.Семейството има и домашни любимци-малка сиямска котка-Стив и 

малко декоративно зайче-Бъги. 

Жилището е 130кв.м.съдържа дневна с кухня,спалня,детска стая, баня+WC  

и тераса. 

Голямото предимство на апарамента е в това, че модерно обзаведен и в 

същото време жив,мек  и одухотворен. Без 

претенциозност,напълно естествен, 

интериорът е хубав фон на живота,а не негов 

капризен солист.Въпреки че тук преобладава 

кафявото,апартаментут не е тъмен-вторият 

цвят с глвна роля е млечно бялото.А 

слънчевата светлина,която влиза през 

големите прозорци,преобразява дома с онзи 

специфичен бял блясък,който ще открием 

само тук,на юг.Червеното е пестелив 

акцент,който балансира съдържността на 

останалите цветове.Разнообразие внасят и различните текстури-лак и мат, 

релефно и гладко.Холовата гарнитура е в кяфяви тонове с млечно бели и 

червени възглавнички.Срещу холовата ганитура има  вградени рафтове на 

стената и 42-инчов LSD телевизор между тях и климатик над тях.Всичките 

стаи в апартамента се отопляват с климатици.Пода е ламинат, има и бял 

пухкав килим точно пред холовата гарнитура и малка стъклена масичка над 

него.По стените има най-различни портрети на семейството и картини 

нарисувани от собственика.От хола се излиза на терсата,където има много 

цветя и маса с четири столчета. 

Акцентът в хола е етжерката,която стои като скулптура и в същото време е 

много практична.Направена е от гипсокартон с венецианска мазилка. 

Обособяването на двете зони в дневната-меко сядане и трапезарна маса с 

кухня,се подчертава и с осветлението.В кухненската част преобладаващия 

цвят отново е кафяво с млечно бяло.Кухненските шкафове са тъмно 



кафяви.Всички електрически уреди са вгрдени в шкафове.Над мивката има 

етажерки за кухненски прибори. Няма керамични съдове и гювечета.Пред 

двата големи прозореца, със светло бежовите пердета се намира 

правоъгълна дървена маса с четири столчета,двете от които са тъмно 

кафяви,другите две млечно бели.Над масата има три еднакви лампи. Пода е 

тъмно бежов ламинат.  

 

В спалнята цветовете се сменят  и тук 

преобладава сиво-синьото.Спалнята е от 

естествена бяла кожа,отстрани има две бели 

нощни шкафчета с нощни лампи върху 

тях.Над спалнята има голяма картина с бяла 

рамка.Пердетата са червено-бели.На единия 

ъгъл има голямо огледало,до която е 

разположен и малко кафяво шкафче с 

козметиката на домакинята.Пода е ламинат 

има и малка червена,пухкава пътека пред 

огледалото. 

Всички прозорци са с кафявя алуминиева дограма и външни щори. 

 

 

В банята от дискретен акцент червеното се превръща 

в главно действащо лице.В помещението  има 

тоалетна чиния с казанче,душ кабина,бойлер,мивка, 

над която има огледало и две бели шкафчета.На пода 

е просната бяла пухкава стелка. 

 

 

 

 

 

 

 

    Детската стая-както 

винаги разноцветна и 

весела.Едната стен е 

розва,другите две 

жълти,а четвъртата е 

изцяло прозорец с 

бели пердета на малки 

розови цветчета.Пода 

е ламинат,има и едно 

червено пухкаво 

килимче.На едната 

стена има вградени тъмно сини шкафчета,които служат за прибиране на 

играчки,книжки и други дребни вещи на млкото момиче.На стената има 

нарисувана картина от нея,когато е била само на 5 години. 

 

5.Пети дом:Малък кокетен апартамент “капучино с канела” 

  

Апартамента е превърнат в нещо специално.Лайтмотивът,който е избран е 

“капучино с канела”Затова е съобразено цветовата гама и атмосферата с 



него. Всички цветове са тонове са нежни,близки един до друг и 

ненатрапващи се.Комбинацията им създава уют и излъчва 

топлина.Апартамента е собственост на млада студентка,която изучава 

Политология в ПУ”Паисий Хилендарски”.  

Помещението е 68кв.м.,състоящ се от хол с кухня,спалня ,дълъг коридор, 

баня+WC и малка тераса. 

Холът е една от най-важните стаи във всеки дом, не само, защото е 

събирател център на цялото семейство, но и защото обикновено, това е 

мястото, което разкрива пред външите хора характера, стила и 

индивидуаността на домакините. Нашият хол е визитката ни за пред света,за 

това е прецизно обзаведен. 

Хола и кухнята са разделени с бар-плот. 

В хола преобладава ваниловите и канелени 

нюанси –сякаш можеш да ги усетиш във 

въздуха.Тапетите са черно-бели.Холовата 

гарнитура е разположена точно срещи 42-

инчовия LSD телевизор.А от двете страни 

на холовата гарнитура има две еднакви 

канапета с черно-бежови 

възглавнички.Пода е бял ламинат,има 

черно-бял килим,а вътху килима е 

разположенa черна,стъклена маса. 

Всички прозорци са с ПВЦ дограма,пердета няма.Вместо пердета 

собственичката е наблегнала на вътрешни,висящи щори(бели на 

цвят).Полюлея още с влизането в помещението грабва окото. 

 

Кухненската част е малка,почти цялата сетена 

е в черни кухненски шкафове. Хладилника, 

пералнята и фурната са в сиви тонове,всички 

те са вгрдени в шкафове.Срещу кухненските 

шкафчета е разположена стъклената масата 

за хранене с четири черни,кожени 

столчета.Под мсата има черно-бежов 

килим.Над масата, пак грабва окото 

полюлея,който е от кристални,висящи 

топчета. 

 

Кордора е дълъг и тесен,за това са подбрани по семпли елементи при  

обзавеждаето му.Задължителното голямо огледало,няколко реда 

закачалки,разположени един до друг и разчупена етазжерка,която да побере 

всички онези  неща,които трябва да намерим бързо преди да излизаме. 

 

В дъното на коридора е банята+WC. 

Преобладаващата цветовата гама в банята е 

червеното.Плочките са червени и са два вида-

правоъгълни и вдлъбнати по сетните и големи 

с черен утенък на пода.В банята са 

разположени бяла мивка с две червени 

шкафчета отстрани,огледало над 

мивката,бяла тоалетна чиния,бял 

бойлер,черна душ кабина. 



 

Спалнята е много романтично обзаведена. 

Тапетите са в черно на червени цветя.Срещу 

спалнята е разположен гардеробът с 

огледални,плъзгащи се врати.Пердетата са 

ярко червени.Спалнята също е в червена.От 

двете страни са разположени две червени 

нощни шкафчета.Пода е червен мукет.Самата 

стая е много леко осветена.На единия ъгъл има 

голямо огледало, под която има черна масичка 

за козметиката на младата собственичка.На 

едната стена има голям червен часовник,а на другата стена има специално 

изработена етажерка,удобна не само за книги,но и за всякаки малки нещица. 

 

Балконът е малък и тесен,поради тази причина четирите столчета са 

сгъваеми, масата също, които при нужда можете да се подпрат до стената. 

Апартамента се отоплява предимно с климатици.Собственичката няма 

домашен любимец.Не отглежда и цветя,живее сама и мисли,че няма да може 

да се гриже за тях пълноценно. 

 

2011 г.  


