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Първият дом представлява едностаен апартамент в нова кооперация в гр. Пловдив. Състои се 

от кухненски бокс с всекидневна и отделна спалня. Всекидневната е просторна и светла, с маса 

за хранене и телевизор. Кухненският бокс е с всички необходими електрически уреди. 

Спалнята създава чувство за уют, тъй като стените са боядисани със свежи тонове.Банята и 

тоалетната са едно помещение, сравнително малко. За сметка на размерите, жилището е 

красиво, а обзавеждането луксозно. Идеално за една млада двойка.  

  

Вторият дом  е боксониера. Стаята има разтегаем ъглов диван, маса и шкаф, който 

едновременно служи като поставка за телевизор. Кухненският кът е скромен, с най-

необходимите електрически уреди. Очевидно е, че жилището е пригодено за един човек. 

Собственикът е млад мъж, който изцяло погълнат от бизнес ангажиментите си и малкият 

апартамент се явява предпоставка за ниски разходи и в същото време е удобнен за 

самостоятелен човек. 



   

Третият дом представлява етаж от къща. Собствениците са възрастно семейство. Състои 

се от хол с всекидневна. Отделена кухня и баня с тоалетна. Това което не може да убегне от 

окото е нетипичното за нас, българите осветление. Вместо единични лампи, екстравагантното 

семейство разчита на по разчупен стил и се е обзавело с подвижни нощни лампи и на места 

има окачен таван. Обзавеждането е масивно. 

    

Четвъртият дом е тристаен апартамент. Обзавеждането е ново, луксозно. Жителите на 

това луксозно жилище са младо тричленно семейство. Разполагат с детска стая, спалня, хол с 

всекидневна и кухня. Банята и тоалетната са в отделни помещения. Въпреки новото 

обзавеждане, което в повечето случаи създава усещане за студенина, домакнията се е 

погрижила жилището да изглежда доста уютно докато главата на семейството е ангажиран с 

бизнес делата си. 

  

 Петият дом е двустаен апартамент на средностатистическо четиричленно семейство в 

гр. Хасково. Във всекидневната има холова гарнитура и две ъглови легла, където децата на сем. 

Орешарски спат, спалнята е с големи, масивни гардероби а кухнята е семпла с всичко 

необходимо. Апартаментът е в пет-етажен панелен блок и има две тераси. Мисля че това 

жилище е образец за типичният български дом. 
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