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# малкото жилище

дърва за огрев 
в белия апартамент

# Поглед към 
дневното 
пространство с 
г-образна форма. 
В предната част е 
трапезарията, маса и 
столове от АТГ

Само със 70 квадратни метра площ разполага този софийски 
апартамент. През неговите прозорци се открива панорамна гледка и 
към Витоша, и към града. Ограничената площ и невисокият бюджет са 
сериозно предизвикателство пред успеха на вътрешното оформление, 
което е преодоляно с повече фантазии и професионален усет. 

Интериор: арх. Радосвета Попова, арх. Ивета Попова
Текст: Таня Червенкова
Снимки: Нора Ангелова

арх. Радосвета Попова, 
арх. Ивета Попова, 
тел. 0885 997 754
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ова е един от най-новите проекти на двете архитектки, майка и дъщеря. Направен 
е за жилище, което ще се отдава под наем. Това осигурява  на авторите възмож-
ност да работят без “диктата” на собственика, да приложат изцяло творческата си 
концепция. От друга страна, анонимността на обитателя лишава от ориентири за 

неговите предпочитания и навици. Затова Радосвета и Ивета Попови приготвят дом за млади хора, 
каквито са се очаквали да влязат в него. И така се случва. Двете момичета, започнали току-що 
работа в столицата, наемат апартамента непосредствено до офиса им и са много доволни не само 
от тази ситуация, а и от цялата обстановка в него – с подчертано съвременно излъчване, но и с 
безспорен комфорт плюс добре защитена естетика. 

Т
Още от входа жилището изненадва с изобилието от светлина, която струи в него. Тя идва както 
през големите прозорци към терасата в хола, така и от преобладаващата бяла гама на интериора. 
За да не звучи твърде стерилно обаче, са приложени някои чисто декоративни прийоми, които 
придават повече чар и винаги желаната топла атмосфера в един дом. В случая един ефектен трик 
влиза в ролята на силен акцент, предизвикващ усмивки – вертикален фриз от пода до тавана, 
съставен от малки късове от дърва за огрев, залепени един до друг в динамичен ритъм. С него 
се подсилва символично ролята на огнището, което е всъщност истинската изненада тук – на 
70 квадратни метра жилищна площ е намерено място и за този архетип на къщата! Защо не, 
казват авторките, дори и да не се пали всяка вечер, камината ще внася така мечтания уют само 

# малкото жилище

# Камината –  
от едната страна 
е дървесният 
декоративен 
елемент, от 
другата – 
библиотека, 
изработена у нас 
по проект на арх. 
Попова. Диван на 
бразилска фирма, 
внос от АТГ
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# малкото жилище

# Съвременен 
дизайн и в 
банята      

# В спалнята – 
 мебели по 
индивидуален 
проект и малък 
кът за работа

с присъствието си. А дървесният декор е симпатична еконотка, чудесен контрапункт на сдържа-
ната и чиста линия на цялостната визия. В г-образното дневно пространство са обединени хол, 
трапезария и кухня. Линеарно оформеният кът за приготвяне на храната може да бъде елегантно 
изолиран  – с наслагващи се едно върху друго матирани стъклени пана печката с котлоните, мив-
ката и всички готварски подробности се скриват при желание и необходимост.  
Стилни аксесоари и висок клас осветителни тела, мебели с добра функция и визия, но не от най-
луксозните марки допълват светлата картина на малкото жилище. Красива библиотека от другата 
страна на камината, мокетът на пода и малки предмети на изкуството допълват интригата, създадена 
от декора с цепениците и стъклените прегради в кухнята. За да е интересно, приятно и удобно на 
младите обитатели, без да респектира с излишен лукс.

# Кухненският 
ред по желание 
се скрива от 
стъклени 
подвижни 
прегради. Лампи 
на Phillips, от АТГ


