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УЮТНА ИЗВЪНГРАДСКА КЪЩА, 
ПРЕОБРАЗЕНА ЗА НОВ ЖИВОТ
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СнИмкИ: 
Nikki CaNdelero

тазИ гОляма къща, пОСтрОена в зОрата на демОкрацИята блИзО дО СОфИя, е 
напълнО преОбразена за нОвИя жИвОт на СемейСтвО С трИ деца. кактО пОве-
четО СградИ От ОнОва време, И тя е С мнОжеСтвО малкИ пОмещенИя, нефунк-
цИОналнИ кОрИдОрИ И ОбщИ плОщИ. задачата на татяна Станчева е ИзцялО 
да транСфОрмИра прОСтранСтвОтО И да гО превърне в мОдернО, прОСтОрнО 
жИлИще за СемейСтвОтО. цялОтО Обзавеждане И наСтИлкИте в СтИла на 80-те 
Са премахнатИ, налага Се да паднат И мнОгО СтенИ, за да Се ОбОбщИ Обемът 
на дневната зОна И да Се ОСмИСлят неИзпОлзваемИте дО тОзИ мОмент пре-
хОднИ прОСтранСтва. така пОдземнОтО нИвО, кОетО предИ бИлО надрОбенО 
на гараж, СервИзнИ пОмещенИя И малкИ СтаИчкИ за гОСтИ, е превърнатО във 
впечатляваща вИнарна, а в ОбщИте зОнИ на къщата Се ОфОрмя гОляма бИб-
лИОтека И кИнОзала.

пОдИзпълнИтелИ:

ТАТЯНА СТАНчЕВА

www.artgres.net

www.sofiadesigndistrict.com

www.estersps.net

www.stonecenter.bg

www.illuminarte.eu

www.bioboard.bg
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всеки от трите етажа поема 
своята ясна функция и стаите 

са персонализирани според из-
искванията на членовете на семей-
ствота. на първо ниво са кухнята и 
дневната, които са на полуетаж за-
ради наклона на терена. Следват 
спалните на родителите и едно 
от децата, а най-горе, на послед-
ния етаж, е царството на тийней-
джърите с просторно общо място 
за приятно прекарване на времето. 
Интериорът впечатлява със свое-
то единно звучене. дърво, черен 
мрамор, зелен мъх -тези цветове и 
текстури доминират картината. 
черното придава тежест на ин-
териора, текстурата на дървото 
внася топло усещане, а зеленината 
е неочакван свеж акцент. бялото 
балансира и олекотява тази солид-
на като внушение комбинация. 

>>
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>> почти във всяко помещение има 
люлка и това допълва визията с 

приятна лекота и игривост. голе-
мите пространства са използвани 
максимално функционално, без да са 
претоварени с мебели. декоратив-
ните решения и аксесоари – акцент-
ни осветителни тела, артистични 
тапети, малки масички, текстил, 
обживяват къщата и й придават 
характер. С привилегия са книгите 
и гледката и това веднага одухо-
творява мястото.дневната е ясно 
зонирана и приобщава кухнята и 
трапезарията. двата телевизора, 
поставени един срещу друг, оси-
гуряват видимост от диваните и 
от кухнята, където собственикът, 
запален готвач, прекарва много вре-
ме. заради подовото отопление е 
избран гранитогрес, който отлич-
но имитира дървесен декор („арт-

грес”). важни за естетиката са 
дизайнерските осветителни тела 
на Vibia („Илуминарте”). черният 
обем в дъното крие не само бетон-
на колона, но и вградените уреди 
от кухнята. балсамираният мъх (от 
„билборд”) е акцент, който се появя-
ва на няколко места в къщата.  еле-
гантните барстолчета на Cattelan 
(„Илуминарте”) са контрапункт 
на плътните обеми на корпусната 
мебел.погледът в дневната не ску-
чае - гледката е отворена навън с 
големи витрини, а в другата посока 
има жив огън. любопитен детайл е, 
че стъклото на камината се плъзга 
нагоре зад телевизора в самия гип-
сокартон, може да се отвори и на 
панти, въпреки че е 160 см. И тук от-
криваме малките масички от цели 
дънери – авторски продукти на та-
тяна Станчева. 
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диваните, креслото, люлката 
са от добри италиански мар-

ки (Sofia Design District), а корпусна-
та мебел е изработена от българ-
ската фирма еster SPS. кухнята е с 
остров с котлони и вграден аспи-
ратор. плотовете са от 10 мм тех-
нически камък с декор черен мрамор 
(Стоун център). плътната тъмна 
редица шкафове е балансирана 
от светлата, изцяло остъклената 
стена над мивката.

>>
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на втория етаж, на мястото на не-
използваема обща площ, е оформена 
голяма библиотека, към която има и 
тераса. „никой не си представяше, 
че тези цели 40 квадрата. могат да 
се оползотворят по този начин“, 
казва татяна Станчева. родител-
ската спалня е обзаведена минима-
листично в бяло и дърво. От нея се 
влиза директно в банята, която не е 
много голяма, но има всичко – мивка, 
душ-кабина, тоалетна, вана, ниша 
с шкаф, избран е гранитогрес, кой-
то красиво имитира камък и отлич-
но се съчетава с визията на дърво-
то и балсамирания мъх.



ДОМАШЕН ИНТЕРИОР ТАНЯ СТАНЧЕВА

84 AMC ALMANAC 2021

детската стая на най-малкия 
член на семейството е с легло 

– кола. Стаята на тийнейджъра по 
негово желание е изчистена като 
форми и цветове.

Стаята на момичето е с интере-
сен фототапет, правен по поръч-
ка, и с дъска за писане до бюрото. 
тапицираните легла са по поръчка, 
удобни и прецизно изработени.

>>
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Общото пространство на по-
следния етаж е превърнато в 

кинозала, като екранът пада пред 
прозореца. фототапет, израбо-
тен специално за мястото, под-
сказва кинотематиката. Оттук 
се влиза в спалните на децата. ди-
ваните (Sofia Design District) и пуфо-
вете (Coolinsky ) дават възможност 
за различни конфигурации на сядане. 
тук има също джаги и малък кухнески 
бокс за тийнейджърите. когато ек-
ранът не се използва, гледката към 
Стара планина е освободена от 
мебели. подчертаната с дървена 
обшивка скатна архитектура на 
покрива подсилва усещането за 
уютна извънградска къща.

>>
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винарната на приземния етаж е 
с подчертано по-тъмна тонал-

ност. Столовете и масата са с 
красива извивка и не са с тради-
ционно по-грубия силует на мебе-
лите за механа. любопитно е, че 
гърбът на кухненската мебел е от 
корк. Интересна е комбинацията 
на модерните черни обеми и про-
вансалските греди на тавана. Ос-
ветлението е с главна роля за на-
строението. Още една баня, но с 
по-тъмно и тежко решение, което 
подкрепя концепцията за баланс на 
светло и тъмно в целия интериор.

>>



ИНТЕРИОР

87

ProjeCt:
house Near soFia
InterIor:
„TaNNe“ desigN sTudio
InterIor DeSIgner:
TaTiaNa sTaNCheva
PhotoS:
Nikki CaNdelero

this large house, built at the dawn 
of democracy near Sofia, has been 

completely transformed for the new 
life of a family with three children. Like 
most buildings of that time, it has many 
small rooms, non-functional corridors 
and common areas. tatiana Stanche-
va’s task is to completely transform the 
space and turn it into a modern, spa-
cious home for the family. All the furni-
ture and flooring in the style of the 80’s 
have been removed, and many walls 
have to fall in order to summarize the 
volume of the living area and to make 
sense of the hitherto unusable transi-
tional spaces.

thus, the underground level, which was 
previously divided into a garage, service 
rooms and small guest rooms, has been 
turned into an impressive winery, and in 
the common areas of the house is formed 
a large library and cinema.

>>

CoZY ouTside house,
TraNsForMed For a 
NeW liFe


