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Като за начало нека изясним какво в същност е двор. Това е незастроената част 
от дворното място, която е заградена от една или повече сгради или стени. През 
годините в различните култури са се появили много разновидности, например в 
Древен Рим атриумът е по-скоро общо помещение в къщата с отвор в покрива 
(комплувиум) за събиране на дъждовна вода в малък басейн под него. 
Съвременното значение на атриума е видоизменено в посока вътрешен двор, 
който е закрит с прозрачен покрив. 

Аз ще се огранича единствено с описването на това как хората се разпореждат с 
дворното си пространство на българските къщи, разположени в Зимница 
(ямболско) следователно за селото и в Ямбол следователно за града. 

Едно от нещата което прави най-голямо впечатление между къщите на село и 
тези в града е големината на двора. Дворното пространство на селските къщи е 
сравнително много по-голямо, от това на гъсто построените къщи в града. Това 
се дължи на факта, че повечето хора по селата се прехранват предимно със 
земеделие и по-малко с животновъдство. Типично за повечето стопанства са 
наличието на обор, кокошарник, зайчарник, плевник (при нужа да се прибере 
културата на сухо проветриво място), също така оранжерий и др. Малко са 
къщите по селата, в които не се гледат кокошки, затова кокошарника е почти 
задължителен, за разлика от обора, който с времето като че ли изчезва. 
Застаряващото селско население няма възможността да отглежда животни от 
рода на овце, кози, крави, коне, магарета. Задължително животно в селския двор 
е кучето пазач (често то не е породисто). Предназначението на конете и магарета 
да се използват за оране на нивата постепено бива изместено от тракторите, 
както казахме в самото начало хората на село се изхранват, чрез земеделие.  Част 
от двора се ползва и за паркинг. Освен леките автомобили, типични са 
комбайната и тракторите. 



      

      

За подръжката на толкова много техника е нужна добре оборудвана работилница 
– струг, бормашина, шмиргел циркуляр и много други. 

Част от двора е заета от овощна и зеленчуково градина. Типични за селския двор 
са черешови, вишневи, сливови, праскови, кайсиеви, крушови, ябълкови 
дръвчета, на места се гледат също и райска ябълка и лимони. Малини, къпини, 
касис, френско грозде, ягоди и др. Гроздовите асми, освен че дават плод, в много 
дворове се използват и за сянка. Зеленчуковата част от градината е заета от 
картофи, зеле, домати, краставици и др. Някои от тези култури се отглеждат в 
оранжерии. 

     

Пътеките по които се минава от едно до друго място в двора са в типичния за 
селото стил: каменни плочи, като двете им страни са обгръдени от високи цветя, 
храсти, най-често това е чемширения храст. Той лесно може да се оформя по 
много различни и интересни начини. 



      

      

Чесно казано е трудно да се говори за цветни градини в селски двор, понеже 
работата е прекалено много за да се отделя внимание по поддържката на цветя 
(разбира се има изключения). Тези който растат са разпиляни, сезонни. Най-
често срещани цветя в селската градина са: розата, лалето, градинската теменуга 
(кукорче), хризантемата, лъвска муцунка, рудбекия и др. 

      

      

Изключение правят дворовете на къщи, ползвани за отдих, където човек да 
избяга от големия град. 



Както казахме в началото най-значителната разлика между селото и града е 
големината на двора (отново има известни изключения). Да имаш двор в града е 
привилегия, и безпорен факт, е че на градския двор се отделя много повече 
внимание от страна на собствениците. Липсата на пространство обаче 
ограничава хората, затова в повечето градски дворове липсват зеленчукови и 
овощни градини. Разбира се и тук има изключения, случва се в двор да има по 
едно овощно дърво или по един два реда вид зеленчук, плод. Най-често това са 
череша, праскова, доста хора засаждат ягоди и др. Пътеките в двора могат да са 
отново както при селските, съставени от чакъл и големи плоски камъни, паваж 
или напоследък модерното – дървени талпи. Много често в градските дворове се 
използва райграс. Цветята вече не са безразборно засяти, а са аранжирани, 
подредени в красиви форми и др. Много често се засяват увивни разтения, на 
които се правят пособия от дърво наподобяващи мрежа за да се издигат нагоре 
по стена или къщата. Розите също влизат в това число. 

      

Перголите са едни от най-красивите, ефектни и функционални градински 
структури, които могат да се изработят от дървен материал. Последно време 
започнаха даже да изместват типичните дървени беседки. Тези две неща са може 
би неразделни с градския двор. Лятото за отдих след тежък работен ден, или 
сутрин за добро утро с кафе, дори и за закуска, сбирки с приятели и др. 

      

В дворовете на по-заможните семейства, могат да се видят басейни, джакузита, 
детски площадки, малки къщи за гости, скулптори, скулптори от храсти, цветя и 
др. 



 

Бележка: някои от снимките не са конкретни, а са дадени единствено с цел да 
послужат за пример! 

 

2011 г. 

Пловдив 

 


