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Описание на 5 български дома. 
 

В моята курсова работа описвам 5 български домакинства, които лично 

познавам. Изказвам впечатленията си за всеки член и като цяло обстановката във 

всяки един дом, който разглеждам. Всичко това е придружено със снимков материал. 

Първият дом с който ще ви запозная е на четиричленно семейство. 

Майката е на 49 години, занимава се с фризьорство. Както във всяко стандартно и 

обикновено семейство в България, тя готви всеки ден, като е подкрепяна и от по-

голямото си дете-нейната дъщеря. Дъщерята е 26 години и работи като шивачка, но 

завърши технически университет преди една година. Все още няма реализация по 

своята специалност. Мъжете в къщата са двама- съпруг на 50 години и синът на 24. 

Бащата се занимава с обработка и складиране на плодове и зеленчуци, обича да 

ходи за риба на различни места. Синът, както баща си е запален рибар. Предстои му 

да завърши висше образование с английски език тази година.  

Обстановката в семейство е нормална. Разбирателство, но доста често леки 

спорове и караници, както всяко семейство. Споровете най-вече възникват между 

бащата и синът и между братът и сестрата. Споровете в повече са случаи от битов 

характер, а някои дори от неопределим, защо след това и те не могат да проумеят 

как може да са си тествали нервите по този начин. Майката се явява като посредник 

при споровете и обединител. Тя е винаги за мир и разбирателство. 

В тази стая прекарват по-голямата част от времето си заедно. 

 

 
 

Там се намират компютърът, който ползват „децата” за работа и 

развлечение и телевизора, изпозван главно за равлечение след работния ден. 

Това е кухнята, в която всеки ден майката готви за да нахрани своето 

семейство. Най-често и там сядат да се хранят, в повечето случаи който когато 

може, защото много често не са си в къщи по едно и също време. 

 



 
 

 

 

Следващата снимка е на спалнята на родителите. 

 

 
 

Последната снимка е на стаята, в която спят братът и сестрата. Колкото и да 

им зле, че все още делят една стая ще е така докато не се изнесът от къщата на 

родителите си. Всъщност често се случват да не са по едно и също време там. 



 
 

Според мен това е едно съсвем нормално българско семейство, което до 

голяма степен спазва българските семейни традиции, както религиозни, така и 

социални. 

 

Вторият дом, който ще разгледам е на студенти. Те са гаджета и живеят 

заедно от 1 година. Момче на 22 години и момиче на 19. Живеят в малък апартамент 

със спалня, кухня и баня. Имат 2 тераси и наскоро си сложиха нова дограма. В 

техният дом има климатици и подово отопление, които внасят необходимия конфорт 

за едни млади хора. Първата стая е на мястото където спят и прекарват по-голяма 

част от времето. В нея има две легла, които освен за сън и други работи се позват и 

за нещо като диван, когато се събират хора в техния апартамент. В апартамента има 

кабелна, интернет-все неща без които не могат повечето хора в съвремието. Ето и 

снимка на тази стая. 



 
 

Следващата снимка е на кухнята. Кухнята е голяма и също става за 

събиране на повече хора, защото има диван, който се разтяга ( става и за 

пренущуване на гости), също така има голяма маса и столове. В кухнята има 

нормални неща от първа необходимост: хладилник, печка за готве, фритюрник, 

скара, естествено някакъв плот и мивка. Изполват я не по-малко от уседналите 

семейства, защото и двамата обичат да готвят. 

 

  
 



Следват снимки на коридорът и една интресна гледка от кухненската 

тераса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Двамата са много приятни и умни хора с интересни възгледи за живота и 

ситуацията в България. Отношенията между тях са нормални (щом  са заживели 

заедно). Естествено караници и скандали има, но в рамките на нормалното. Момчето 

е с избухлив характер и малко прилича на мен. Избухва за малки неща, но му 

минава бързо и разбира кога е направил грешка. Момичето е по-уравновесена и се 

вслушва в съветите на по-големите. Обича да се учи на нови неща и попива бързо 

информация. 

 

Третото домакинство, което разглеждам е на момче, което живее само с 

баща си. Момчето е студент, а баща му се занимава с далекосъобщения и 

комуникации. Синът му също учи подобна специалност. Първата снимка е на 

спалнята на момчето, когато баща му е в командировка из страната. 

 
 

Апартаментът не е голям, а спалнята е това, което се вижда с един малък 

гардероб срещу леглото. Момчето обича забавленията и да се събира с голяма 

компания, като най-често сбирките стават именно в този апартамент.  Следващата 

снимка е на кухнята, която и двамата не използват много, защото не си падат по 

готвенето, а обичат или да се хранят навън или да си поръчват храна. 



 
 

Единствено пералнята се ползва по-често и единия контлон, за да се свари 

кафе. Следващата снимка е стаята, в която студентът върши своите задължения към 

университета. Той най-често трябва да работи с компютър и за това през повечето 

време стои там. 

 

 



На последната снимка е холът. Там най-често се гледат мачове с приятели, 

защото и двамата са луди футболни фенове. Телевизорът не се ползва за гледане на 

филми. Най-често и двамата гледат филм на компютър. 

 

 
 

Двамата са много сложни характери. Нито един не признава своите грешки 

и винаги е по-прав от другия, дори да не разбира много от това, за което става дума. 

Извинения никога не се поднасят, а скандалите са ежедневие. Спорят за възможно 

всякакви неща. Все пак са баща и син и това до някаде е нормално. Естествено се 

обичат и уважават като такива. 

 

Четвъртият дом, който разглеждам е на 3 момичета студентки. Те живеят 

на квартира, като 2 от момичетата са дългогодишни приятелки, а третото е намерено 

за да улесни наема. Първата снимка е на едната спалня. Вижда се, че е малка. Има 

едно легло и гардероб. 



 
 

Това, че е малка дава и някак уют за този, който иска да се усомоти за 

различни цели. Забелязва се, че зад прозореца има тераса. В апартамента има една 

голяма тераса, която свързва 3 стаи. Следващата снимка е на кухнята. 

 

  
 

За жалост само това е печка и не работи много добре. Хладилникът е голям 

и побира многото стоки, които пазаруват 3 жени. Следва снимка на холът. 



 

 
 

Там често гледат заедно филми. Диванът се разтяга и там спие едно от 

момичетата. Там има голям шкаф, в който могат да се съберат много вещи на всяко 

едно от момичетата. Последната снимка е на другата спалня. 

 

 
 



Забелязва се, че тази спалня е по-голяма от предната. Пак има едно легло и 

бюро, но като квадратура е по-голяма и има допълнителни шкафове. 

За разбределението на стаите са се разбрали по „лотариен” начин. Познавам само 2 

от момичетата в този дом. Те са стари приятелки и учат една и съща специалност. 

Разбират се много добре, дори са ходили заедно на почивка в чужбина. 

Изключително старителните са в нещата, които правят и полагат много усиялия да 

се реализират със специаността, която учат. Двете работиха до скоро, но едната 

напусна. За съквартирантка им знам, че е скромна и също така упорита 

 

 

 

Последният дом, който разглеждам е на мъж, който живее сам. Той скоро 

завърши и в момента работи по своята специалност. Познавам го от първи курс и 

бяхме съквартиранти за една година. Намери си доста изгодно квартирата. Първата 

снимка е на кухнята. 

 

 
 

Доста старателно я ползва, защото готвенето му харесва, и няма как някой 

друг да му свърши работата-все пак живее сам. Има всичко необходимо: пералня, 

печка, микровълнова и хладилник. 



 
 

В квартирата има две тераси, но гледката не е особено добра, също така 

шумът от автомобили е доста натоварващ. Дограмата е от старите и няма този добра 

изолация на новите видове дограми. 

Следва снима на спалнята(снимката е направена след рожденният му ден) 



 
  

Спалнята е голяма и има голям гардероб, както и голямо огледало. Вижда 

се, че е с паркет. 



 
 

В квартирата има една малка стая, която се ползва за нещо като хол. Общо 

взето се вижда всичко на следващата снимка, но има само една маса с телевизор 

срещу малкия диван и масата. 



 
 

Това е кучето на една приятелка. Той не обича много животните и 

компанията като цяло. За това си намери самостоятелна квартира. Обича да се 

усамотява, за да чете или да върши неща свързани с професията. Много запален 

планинар е, а от скоро започна да се занимава със скално катерене. Определено е 

труден характер, но е доста добър и разбран човек, на който може да се разчита.  
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