НоВ жuВот з а tfluuaaomo
На cnokoOHa kитна У/lичkа, cpeg kbщи,
строени преgи gесетИ/lетия, cpeg Все
още неgоВьршени моgерни gOMoBe се
бе/lее egHa раЗ/lична фасаgа - с Висоkи,
тесни прозорци, сьс зиgана ограgа и

9ЬрВена порта. СЬсеgите помнят
преgишната kbща от kирпич и П/lет
и се pagBam на M/lagomo семеОстВо,
ИЗПЬ/lНИ/lО сьс смях и жиВот
изостаВения gOM
Вukmорuя Auwko6a

CHUMku:

Деяна

CmaMamo6a

~egu
сеzашните
11
~топани харесали
ZOgUHll

мястото и отkрили

очароВанието на Вече
порутените стени и огънати

zpegu. Не се изплашили,
kozamo разбрали, че тоВа е

naMemHllk на kyлmурата,
а трынали

по gълzuя път

на спасяВането на столетната

czpaga.

Решили

gостолепието

ga

ВъзстаноВят

й.

Със cъgeucmBuemo
на арх. АбаgЖuеВ
от Института за паметници

на kyлmурата арх. Петkо
МариноВ изработил
на ноВuя

npoekma

gOM.

ОтВън той е точно

konue

на старината, а отВътре
е уgобно съВременно Жилище
за четиричленно семейстВо.
Всичkо било сринато

go осноВи, но ноВата
72

1 Фасаgата на ноВата kbща

gBykamHa

е точно kопие на оригИН8liа.

на Възрастната

ЕgинстВенa.mа раЗAUkа

kъща Възроguлa чара

Случило се

gaMa.
maka,

изпълнили елеkтро- и

Красимира ВасилеВа

топлоинсталациите.

устаноВила пресечната точkа

и Вbnpeku

I\uhcama

е Вгpa>kgането на Витpa>k
8ь6 BxogHama Врата.

че няkолkо фирми се

2 BXOgHOmO антре е
omgel1eHo от общото
помещение с gBykpUl1a

и строителстВото.

eguHHo
npoekmupaHe

На "Проgис" е иgеята

kраОнuяm

ПI1ьзгаща се Врата
с Витpa>kи на хуgожниkа
IOрий ВаСИl1еА.

3 ДнеВната

е осВетена

от Висokи прозорци

и порт8/\, отВежgащ

kbM

граgинa.mа.

3еl1енината В kbщa.mа
е гриЖl1ИВО поg9Ьржана
от goмakинята.

занимаВали с

npoekmupaHemo

за Вътрешното разпреgеление,
зимната

zpagUHa

и част

от обзаВd<gането.
Друzа част

на

реЗУl\mаm

uзненаgВа с gобре

npeMUCl\eHUme

на Вcuчku Възzлеgи

за интериора.

Th gобаВила
akueHmume - синьото
на kолоните, gърВените
сфери,

nokpumu

с

Bapak,

на перилата на стълбата,
оkачения gърВен таВан
В антрето, артистично
наgиnлените

nepgema.

пространстВа

Общото пространстВо

u MogepHomo

на пърВия етаЖ е отgелено

gBouHa

Алеkсанgрина

зВучене
на kbщаmа

от

С пояВата си gизаuнерkата

kyxненсkuя боkс от kътa

от

npoekmupaHemo

и изпълнението поели

арх. Милена

MakegoHcka,

арх. Маgлен ИлиеВа и

UBemkoBa
"MapkaH". От "Ekcnepm"

от антрето с nлъзzаща се

Врата сВитраЖ.

ВляВо барплотът отgеля
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СВобоgнаmа стена е само

"Порцеланоза". Поg оkачения
таВан ВъВ

аВтентuчнuте

egHa и затоВа е избран egUH
Hucъk шkаф с 02Леgало Hag
не20. Ayguo и BugeomexHukama
е nogpegeHa В cnециален шkаф,
npukpeneH за noga и таВана
на Въртяща се ос. От gBeme

размерu

страни на Вратата

за хранене. НиВото, на

koemo

е разположена gHeBHama,
е с

egHo

стъпало по-нuсkо.

Bucokume
ПрОЗОРЦU

1 запаЗUАU

от старата kbща l
са 20l\Ямото

точно

npeguMcmBo слънцето Влиза В

gOMa

е 2риЖлиВо поggържаната
зимна

2pagUHa.

Прецизно и

е изпълнението

gърВените мебели и
от

g02paMama,

Внася настроение

Ефирните

В цялостното зВучене

koBaHti

през целия geH.
nepgema, оkачени

kорнизи, обрамчВат

юлямото помещение

заВеси на театрален
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kamo
gekop.

на иЩJ:1ериора. За

noga

е

преgпочетена изkлloчително

зgраВата kepaмuka

Юрий ВасилеВ.
Лоkално осВетление

с фриз. Специално Внимание е

и

отgелено на осВетлението.

От специална лампа

ДВете

сВетлина

ocBemumeAHu
meAa раЧНО

Hag барплота
go стълбата, Hag цВетята.
Meka

naga

Върху юлямата палма,
Вместена В изВиВkата

l

uзработенu
с mexHuka 'Тuфанu l
са В сьзВучuе
с Bumpa>kume
на BxogHume

Bpamu,

е постаВено

на Втория етаЖ

ll

чиято топлина

три страни

на

на

АВтор е xygo:>kнukъm

BxogHama част
е nogpegeHo kape от
kOHmpacmHti плочи, обрамчени

на стълбата.
Самата стълба,

npoekmupaHa
от арх. MakegoHcka,
е самоносеща се - тя

е без

kолони, Всяkо стъпало е

npukpeneHo
само за стената.

Наgолу отВежgа kъM
просторни серВизни
помещения, а наzoре

- kъM

етаЖа с мaлkа приемна и три
спални

- gBe

за

geuama

и

egHa

за роgителите. Мебелите В
спалните и

gBama

шkафа на

gолния етаЖ са npoekmupaHll

от Красимира ВасилеВа.
Уgобен и просторен, този

gOM

е Велиkолепно

потВържgение на
ВъзмоЖността gобрите
БЪЛ2арсku rnpaguuuu В 2раgеЖа
на kъщи

ga се Възроgят и ga
cnopeg MogepHume
uзuсkВания на egHo млаgо

заЖиВеят

семейстВо. ~

4,5

Три разючни

6

Колоните okоло сты1amаa

по размер масичkи

са

оБCllуЖ6ат kbma за сяgане,

синьо с геометрични

а ауgи0-6иgеошkафьт

kanитею и

е монтиран

gеkоpamи6ни бею
сфери 6 горната част

на 6Ьрrnяща се месингоВа ос.

6 наситено
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7,8

БаРПl\Oптьт, изработен

по инgИВИgyaAенП[Х!еkт,

omgel\R kухненсkия

боkс

от трапезарията.

9

Межgy СП8liните на Втория

M8likama заНИМ8liНЯ
gBeme geua, kоято

етаЖ е

за

често се преВptJща
и В приемна за гости,

10

П{XJCторнa.mаСП8liНЯ

на роgите!IUте е обзаВеgена
с мебе!IU, П[Х!еkтирани

от Красимира ВасилеВа
и изработени
от Красимир МаноВ,

11 Минит08liетkата
MaHcapgHa.ma стая
на egHa.ma gbщеря е
В

СЬОбразена с 8Ьзрастта
и рьста на

gememo.

