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И петте жилица представят живота и всекидневието на средностатистическото 
българско семейтво. 
Първият дом представлява апартамент в панелен блок. Площта е 85 кв.м. Състои се от 
спалня, кухня, детска стая, хол, баня и тоалетна.  
  

 

 



 
 
 



 
 
В апартамента живее три членно семейство. Наскоро е направен цялостен ремонт на 
хола - поставен е ламиниран паркет и са изцяло подменени мебелите. Банята и 
тоалетната са в отделни помещения. 
 
Тъй като блока е стар няма модерна топло и хидро изолация, нито алуминиева дограма. 
Този факт оказва влияние върху разходите за отопление през зимния сезон. 
Апартамента разполага с две тераси - западна и южна. По-малката, западна е остъклена 
и се използва като разширение на малката кухня 
 
 
Вторият дом е двуетажна тухлена къща. На първият етаж е разположена кухнята и 
трапезарията. Двете помещения са свързани от малък коридор. Вторият етаж е 
огледален на първия. Там са разположени спалнята и малкия хол. Коридора тук е 
превърнат в библиотека. Банята и тоалетната са разположени в отделна малка 
постройка, близо до къщата.  
 
Сравнително малката жилищна площ не е проблем тъй като къщата се използва за вила 
- няма постоянно пребиваващи хора.Бива обитавана основно през лятото и в почивните 
дни. Поради тази причина цялото обзавеждане е много старо и захабено. Към къщата 
има и прилежащ малък двор, засъден с овощни дръвчета. 
 
 



 

 

 

 
 



Третият дом е двуетажна къща. Първият етаж е малко под нивото на земята. Също така 
се забелязва разлика във височината на помещенията - те са малко по-ниски. Тук са 
разположени 3 стаи - две спални и малка всекидневна. На горния етаж са разположени 
също 2 спални и малък хол, който е обединен със малкия коридор - за да се получи по-
голяма площ. 
 
Към къщата има допълнителна едноетажна постройка. Там са разположени кухнята, 
трапезарията и банята с тоалетната. ·Цялата къща е с наскоро поставена ПСЦ дограма. 
Прави впечатление и поставения на покрива на пристроиката слънчев колектор. Той се 
използва за нагряване на водата за домакинството с помощта на слънцето. Така реално 
през слънчевите летни дни, обитателите на тази къща на плащат нищо за топла вода.  
 
Обзавеждането е сромно, преобладават дървените мебели. Някой от си личат да са от 
много години, но въпреки това са запазени. Непосредствено пред къщата е разположена 
голяма цветна градина. В двора на къщата има голям орех столетник. 
 

 

 

 



 
 
 



 
 
Четвъртият дом също е двуетажна тухлена къща. Особенното при нея е, че реално се 
ползва само вторият етаж. Причина за това е разположението на първия - а именно 
около метър и половина под земята. Това прави този етаж подходящ за голямо избено 
помещение. Тук се съхранява цялата зимнина и други вещи. Другото помещение от 
този етаж е превърнато в механа, обзаветана в битов стил - подходящо място за 
семейни събирания. 
 



 
 



 
На втория етаж са разположени 2 спални и малка детска стая. Обединени са от голям 
салон. За нуждите на живеещото семейство е било необходимо построяването на 
допълнителна едноетажна постройка. Именно в нея са разположени малката кухня, 
трапезарията, банята и тоалетната 
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Петият български дом представлява голяма двуетажна бяла къща. Разполага с 4 големи 
стаи на всеки етаж. На първия са разположени кухнята , голяма всекидневна, спалня, 
баня и тоалетна. На втория етаж се намират 3 по-малки спални и голям хол.  
 
Странно е, но в такава голяма къща живеят двама старци - съпруг и съпруга. Реално те 
обитават само първия етаж. Интересно за къщата е голямото таванско помещение , 
което допълнително може да бъде превърнато в стай за обитаване. Къщата е с нова 
алуминева дограма, само на първия етаж. Къщата разполага и с две тераси - южна и 
източна. 
 



 

 



 

 

 


