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ALL IN STUDIO всички наши проекти са напълно различни истории,
които създаваме и преживяваме заедно с нашите клиенти. Осмеляваме
се да бъдем смели в създаването на проекти за бутиковата архитектура
и интериорния дизайн.  

ДОБРЕ ДОШЛИ

Основател и главен архитект,
ALL in Studio

В
Ние се стремим да изградим домовете, които ще са основа  на Вашата сила,
елегантност и стил, така че да се чувствате достатъчно силни, за да завладеете
света. Ние прекрояваме  представите за новия вид модерност и лукс.
Проектираме и изграждаме необикновени домове за необикновените
визионери, които са достатъчно смели да донесат промяна в света. В нашата
мисия и ценности е именно и концепцията за противопоставяне на статуквото
и изграждане на бъдещето.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Тази книга е предназначена за всички онези, които обичат да творят, обичат естетиката и най-вече да
създават около себе си обстановката, която най-добре отговаря и пасва на тяхната идеология и
разбиране за живота. 

В тази книга няма да намерите единствено и само съвети как да декорирате своя дом.  Ще се
запознаете с практически съвети и идеи за това как да използвате пространството, с което ще
работите, за да създадете най-ефективното разпределение и най-вдъхновяващия дизайн, който да
отговаря на начина Ви на живот, харесвания от Вас стил, както и определения бюджет. Ще се потопите
изцяло в света на интериорния дизайн и ще научите основните принципи и елементи, върху които той
се позовава.  
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ФУНКЦИОНАЛНОТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Когато хората започнат да говорят за своя
мечтан дом, най-често се случва да започнат да
описват размер, къде се намира, с какви
изгледи, какви цветове ще се използват
предимно и какъв ще е дивана. Проектирането
на едно празно пространство е всъщност
много по-сложен процес. Изборът на цветове и
закупуването на добре изглеждащи мебели са
важни, но само това не е нещото, което ще
направи Вашия дизайн добър. Има много
аспекти и гледни точки, които трябва да бъдат
разгледани много подробно, и ако не сте
архитект или дизайнер, ще трябва да
придобиете известни знания, за да
проектирате сами своето жилище. В основата
си, перфектният дизайн на един дом винаги ще
бъде този, който отговаря на начина на живот
на тези, които живеят в него - кои са те, как
използват пространството, за какво го
използват и как то ги кара да се чувстват всеки
един ден. Първата стъпка е да разберете каква
ще бъде функцията на това място, което ще
проектирате, кой ще го използва, как и защо. 
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За подробен анализ можете също да включите
какви пространства ще се използват за
основните дейности като спане, готвене,
къпане, почивка, и след това да продължите и 
 с по-малко приоритетните дейности за един
дом като спорт и хоби.
 
Сред най-важните фактори, които ще трябва
да вземете предвид са също така движението
на дневната светлина и  мястото, което ще Ви  е
необходимо за съхранение на вещи и  
 принадлежности. Може да звучи ненужно, но
ако искате да проектирате дом, който да не
изглежда като постоянна бъркотия или без  да   
Ви се налага да се  разделяте с  нещата си, ще е
добре да вземете този аспект сериозно и да
планирате внимателно къде ще съхранявате
всичко.  Предварително помислените детайли  
ще ви помогнат също така и при формулиране
на бюджета и намиране на подходящите
мебели.



ВЪПРОСНИК

ФУНКЦИОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

В крайна сметка трябва да намерите начин да разберете коя ще бъде
най-добрата функция на всяко пространство във Вашия дом и как ще
отговаря най-добре на Вашите нужди. За целта сме подготвили 10
въпроса, на които да отговорите, за да можете лесно да формулирате
тази първа задача и да продължите със следващата.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кой ще живее в този дом?

Какви са нуждите на всеки човек?

Какви интереси имат всеки?

От колко място се нуждае всеки и за какво?

Той/тя ще го използва ли през повечето време или само от време на време?

Колко място за съхранение е необходимо?

Как можете да използвате дадено пространства за различни по вид цели?

Някой работи ли от вкъщи? Има ли нужда от пространство/дневна светлина?

Какви са основите ходови линии?

Какво е движението на слънцето? Кои пространства осветява ?
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ДА  ЗАЖИВЕЕШ
СЪС  СВЕТЛИНАТА
Един от най-големите инструменти, които ще
имате на Ваше разположение докато
планирате и изпълнявате нов дизайнерски
проект, е естествената светлина. Светлината
може да промени драстично начина, по
който изглежда една стая и може да създаде
усещане, което събужда сетивата ни.
Независимо от сезона и продължителността
на деня, когато решавате как да осветите
дома си, винаги трябва да имате предвид
колко естествена светлина е налична във
всяка стая през деня, дали и как се влияе от
сградите или дърветата наоколо. Разбира се,
колкото и слънчево да е Вашето място през
деня, за по-тъмните часове ще Ви трябва  и
добро изкуствено осветление.

Естествена Светлина 
Движението на слънцето  може да си
взаимодейства по различен начин с форми,
материали, повърхностни текстури, нюанси, и
да подобри нашата представа и усещане за
атмосферата. Правилното осветление може не
само да Ви донесе желаното цялостно
настроение, но също така може да променя и 
 усещането за големината и простора на
стаята. Ако прозорците Ви вече са поставени и
не можете да направите промяна, но искате
повече светлина, може да разиграете
различни начини да отразите тази, която
навлиза  и да я разпръснете чрез   огледала, и
отразяващи материали/повърхности 

Ще говорим повече за изкуствената светлина
и различните решения в следващата глава.
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РАБОТА  С
ПРОСТРАНСТВОТО



НЕКА СЕГА СЕ СЪСРЕДОТОЧИМ
ВЪРХУ ОПОЗНАВАНЕТО НА
ВАШЕТО ПРОСТРАНСТВО.

СЪВЕТИ

Стаите, които служат като коридори, могат да
създадат усещането за ограничение - например,
ако трябва да заобикаляте, или да излезете в
коридора, за да влезете в другата стая. Помислете
добре коя ще бъде най-удобната и логична връзка
между стаите за Вас. 

Най-основният елемент от процеса на интериорния дизайн е задълбоченият
анализ на пространството и начина, по който то ще се използва. Първите
стъпки бяха да опознаете повече самите Вас и какъв начин на живот си
представяте да имате в дома си. Сега е време да се съсредоточите върху
опознаването на Вашето пространство. Трябва да изградите много добра
представа и разбиране за това какво пространство стои пред Вас и как точно
ще се възползвате от него по най-добрия и ефективен начин, за да
удовлетворява нуждите Ви .

Основна стъпка е да направите планиране на пространството и да оцените в
детайли зоните и така наречения "flow" - движението и усещането, което
имате, когато се премествате от една стая в друга. Разпишете си всички
различни зони и какви ще бъдат дейностите, които ще се извършват там и
как си представяте да се случва движението между отделните стаи.

Не поставяйте твърде много предмети на
места, които са тесни, но важни за трафика.

Движение и последователност:
Случвало ли Ви се е да изпитвате странното чувство да сте на гости и да Ви е много трудно да се
ориентирате, защото например няма достатъчно място, за да ходите спокойно без да удряте нещо,
или да трябва да обикаляте и заобикаляте, за да стигнете до дадена точка? Домът трябва да Ви кара
да се чувствате удобно и хармонично без да се тревожите дали ще побутнете някоя ваза  или ще си
ударите коляното в някоя мебел. Именно затова е и от изключителна важност да помислите как
най-елегантно да планирате разстоянията, мебелите, мястото за преминаване, предметите и
техните локации, както и връзките между отделните стаи. 
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ВЪПРОСНИК

ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ

Изготвянето на списък с всички дейности, които ще се извършват във
всяка стая ще Ви улесни в планирането на зоните в отделните стаи и дали/

как те могат да бъдат многофункционални. Зоните оказват влияние върху
общото оформление на пространството, включително не само къде ще
поставите Вашата маса, диван, столове, легло и всички останали мебели,
но и къде и какво ще бъде Вашето осветление. Един от добрите варианти
за разпределение както за големи, така и за малки стаи е  отворения тип.
По този начин ще оставите достатъчно място за въздух в стаята  и за
дейности като тренировки, игри, и други Ваши хобита.

Къде се намира Вашият дом и
имате ли хубави гледки, от които
искате да се възползвате?

Какви са спецификите на всяка
стая и кои са основните фокусни
точки в нея? Има ли прозорци,
камини, вградени инсталации?

Какви са компромисите на
жилището? Можете ли да
направите промени?

Има ли промени,
които бихте искали да направите?

1

2

4
Как си представяте всяка стая –

минималистична, уютна, отворена  

и можете ли да постигнете това
със светлина?

Има ли малки стаи, които се
нуждаят от специално внимание? 

Лесно ли е да се преминава от
една стая в друга и има ли
ненужни заобикаляния, които
да се премахнат?

Планирате ли допълнителни
архитектурни конструкции като
камина, стълбища или вградени
шкафове?

5

6

7

8

3
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ... 
Има теория, наречена Prospect and Refuge, която обяснява как 
 човешките същества търсят: 1- Да наблюдават и намират визуална
информация, да изследват средата и да намират възможности  или с
други думи - перспектива (Prospect). 2 - Да намират подслон, да се
чувстват сигурни и защитени - това е убежището (Refuge).

Тази теория може да се използва и по отношение на архитектурата и
интериорния дизайн. Всяка стая, която проектираме, може да носи
както перспективата, така и убежището. Пример за убежище в стая
може да бъде хубав и много удобен диван или кресла, а гледката, която
се вижда през прозорците да се счита за перспективата.

СЪВЕТИ
Планирайте мебелите така, че те да бъдат малко
отдалечени от стените, а не залепени.

Без значение колко Ви харесва идеята за огромно
офис бюро, ако стаята Ви за домашен офис е малка,
купете мебели пропорционални на стаята;

Изберете мебели с крака – те дават илюзията за
повече обем.

Използвайте вертикалните линии в декорацията и
осветлението, както и  хоризонталните такива, за
да  разширявате или намалявате пропорциите на
стаята.

Ако използвате тапет с квадратна решетка/мотив/
мрежа, ще създадете впечатлението, че стаята е
по-голяма, отколкото е – колкото по-малка е
мрежата/мотива, толкова по-голяма изглежда
стаята.

Стъклени маси и други прозрачни материали
създават илюзията, че сякаш няма нищо и отварят
визуално повече пространство.
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20 ИНТЕРИОРНИ СТИЛА, ОТ КОИТО ДА
ПОЧЕРПИТЕ ВДЪХНОВЕНИЕ

Стиловете се променят и се развиват непрекъснато, но въпреки това повечето от тях са запазили
основните си концепции и отличителни белези през годините. Със сигурност вече сте мислили
много пъти за стила на Вашия проект и имате представа в каква посока да вървите, Ако имате
някакви съмнения обаче, то в такъв случай би било страхотно да разучите различните интериорни
стилове, за да откриете това, което ще отговаря най-много на същността Ви. Опитайте се да
работите по метода на изключване. Да знаете какво НЕ харесвате и НЕ желаете е доста голяма
стъпка към финалния и правилен избор.  

TRADITIONAL

ORGANIC MODERN

MODERN FARMHOUSE

INDUSTRIAL

ECLECTIC

COASTAL

BOHO

MODERN

GLAM

MID-CENTURY MODERN

MINIMALIST

SCANDINAVIAN

FRENCH COUNTRY

MEDITERRANEAN

ART DECO

ASIAN ZEN

RUSTIC

CONTEMPORARY

BOHEMIAN

SOUTHWESTERN
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СЪВЕТИ

ЗА ИЗБОР НА
ИНТЕРИОРНИЯ СТИЛ

Помислете за локацията на Вашия дом и дали
искате да го съчетаете с външната среда,
съседните къщи/сгради/апартаменти?

Започнете, като проучите всеки от изброените
стилове и разберете на какво отговаря, кои са
основните характеристики и как Ви въздействат. 

Какъв стил ще Ви помогне да изпълните
повечето от функциите, които би трябвало да
сте определили в първите раздели?

Направете си moodboard - табло с различни
неща, които харесвате независимо дали са пряко
свързани с мебели или дом.  Използвайте
Pinterest, за да се вдъхновите от различни идеи,
които много харесвате и бихте искали да бъдат
изпълнени и във Вашия дом.

Внимавайте да не се претоварвате с твърде
много информация и снимки. Има толкова много
съдържание и можете лесно да се изгубите сред
толкова много различни опции. Придържайте се
към само няколко концепции,  за да не се стига
хаотична и пренатоварваща комбинации от
твърде различни цветове, видове мебели,
аксесоари и тн. Не е нужно да включвате всичко,
което видите и харесате.
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СЪЩНОСТТА НА ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН
ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ СВЪРЗАНА С ХОРАТА И
НАЧИНА ИМ НА ЖИВОТ.

         – ALBERT HADLEY



ТЕМПЛЕЙТ

ДИЗАЙН ЗАДАНИЕ

До момента трябва да имате много отговори на важни въпроси. За да подредим всичко
и то на едно място, споделяме темплейт/шаблин, който да попълните, продължавайки
започнатите изречения. 

 01. ОБХВАТ
1.1. СТАИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ ПРОЕКТ СА:...

1.2 ВКЛЮЧЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА СА:…

1.3 ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ ИМА СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:... (ОСВЕТЛЕНИЕ,
ПОДОВИ НАСТИЛКИ, ОТОПЛЕНИЕ, УРЕДИ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕБЕЛИ, ОБРАБОТКА
НА ПРОЗОРЦИ).

 02. ФУНКЦИЯ
2.1 ЗАПИШЕТЕ ВСЕКИ ЧОВЕК (ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ), КОЙТО ЩЕ
ЖИВЕЕ В НОВИЯ ДОМ И ПОНЕ НЯКОЛКО ОТ ТЕХНИТЕ НУЖДИ...

2.2 РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ В НАШИЯ ДОМ СА И ТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПО
СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ...

2.3 ПРИ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА МЯСТОТО, НАЙ-ДОБРИТЕ НЕЩА СА...

2.4 В НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ, АСПЕКТИТЕ, КОИТО НЕ РАБОТЯТ ДОБРЕ,
СА....

 03. GOALS
3.1 БИХ ИСКАЛ/А ДА ПОСТИГНА С ТОЗИ НОВ ДОМ/РЕМОНТ :…

3.2 МОИТЕ ПРИОРИТЕТИ СА…(ИЗБРОЙТЕ ТУК ВСИЧКО, КОЕТО Е ПРИОРИТЕТ ЗА
ВАС И ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ – НАПРИМЕР ИЗПОЛЗВАНЕ ОСНОВНО НА ЕКО
ПРОДУКТИ, ИЛИ ДА НЕ ПРЕВИШАВАТЕ БЮДЖЕТНИЯ ЛИМИТ, ИЛИ
ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ... )



 04. ЕСТЕТИКА
4.1 НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ МИ СТИЛОВЕ СА... (МОЖЕТЕ ДА ПРИКАЧИТЕ
СНИМКИ ТУК)

4.2 ИСКАМ ДОМЪТ МИ ДА СЕ ЧУВСТВА КАТО...

4.3. НЕЩАТА, КОИТО МИ ДОСТАВЯТ НАЙ-ГОЛЯМА РАДОСТ СА...

4.4 ТОВА, КОЕТО НАИСТИНА НЕ ИСКАМ ДА ИМАМ У ДОМА Е...

 05. СРЕДСТВА
5.1 МОЯТ БЮДЖЕТ Е...

5.2 ВСЯКА СЕДМИЦА СЪМ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ДА ОТДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА
ПРОЕКТА ПО.... ЧАСА

5.3 ЩЕ МИ ТРЯБВАТ ХОРА СЪС СЛЕДНИТЕ УМЕНИЯ...

5.4 ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ ПАРТНЬОРИ, С КОИТО ЩЕ ТРЯБВА ДА РАБОТЯ,
СА…

 06. ВРЕМЕВИ РАМКИ
6.1 РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ И СРОКОВЕ В МОИТЕ ПРОЕКТИ СА...

6.2 БИХ ИСКАЛ/А ЦЕЛИЯТ ПРОЕКТ ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН ДО...

Оставете празно всичко, което не знаете за момента и се върнете, за
да го попълните, когато вземете окончателни решения (секция по
секция).

ТЕМПЛЕЙТ

ДИЗАЙН ЗАДАНИЕ



Размери и ширина на стаи и
мебели
Архитектурни особености -
прозорци, камини, стълби, врати
Обем и светлина - по-високи
тавани, по-големи прозорци
Пространствена връзка - връзки
между обекти и предмети 

FLOOR PLAN
Ще Ви информира за:

Ако сте си поставили мисията да проектирате дома си сами и
без помощта на архитекти или интериорни дизайнери, ще
трябва да се научите и как да разчитате "floor" планове
(разпределение) и да се справяте с измерванията на стаите. В
началото може да изглежда като доста трудна задача, а
използваният език - много непознат. Бъдете спокойни, това е
напълно нормално. Всяка карта трябва да идва и с поле с
легенда до нея където да присъства информация за това,
което гледате, мащаба, автора на последната ревизия и т.н.

За да се възползвате от разпределението  и да планирате
точно, ще трябва да обърнете внимание на мащаба, който е
посочен от архитектите. Един от най-често срещаните
мащаби е 1:100, което означава, че конкретна стая  е показана
на една стотна от нейния реален размер. Колкото по-малко е
второто число, толкова по-близо е мащабът на картата до
реалния физически размер на пространство. Например, ако
искате да влезете в повече подробности и да ги покажете,
тогава ще трябва да използвате мащаб като 1:50, 1:30, 1:20 и
т.н. Реалният размер ще бъде показан в мащаб 1:1.

ПРОЧИТ  И  СЪЗДАВАНЕ
НА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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Вниманието към посочения мащаб и правилните измервания са важни, защото без тях не бихте
могли да планирате какви мебели могат да се поберат или колко голямо трябва да бъде леглото
Ви, за да имате възможност спокойно да добавите голям гардероб, нощни шкафчета, бюро или
каквото и да е било друго, което желаете. 

Забележка: Разпределенията Ви дават така наречения изглед "птичи поглед", или изглед отгоре,
но не Ви показват  височините на стаята и тези на обектите в нея (тях можете да видите в 2Д
чертежи). Височината е също толкова важна, колкото и другите измервания  и изчисления. Без
нея няма да получите общата картина на пространството, а това Ви прави по-склонни към
допускане на грешки при изпълнението идеите Ви.  

Обемно-пространствените решения на
конкретна стена в помещението;
По-добра представа кое на каква височина е.
Архитектурни елементи - прозорци, тавани,
облицовки. 

ИЗГЛЕДИ
Ще Ви информират за:

ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Ще Ви покажат триизмерни изображения на вътрешното
пространство или с други думи, как ще изглежда стаята след
като бъде проектирана и изпълнена. Нуждаете се от
специално обучение и технически умения, за да създавате 3D, 
 и ако нямате такива, можете да наемете експерт, който да го
направи вместо вас. Ние препоръчваме да хванете молива,
белия лист и да нарисувате всичко на ръка. Усещането е
неповторимо! 
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КАКВО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ВАШИЯ ДИЗАЙН - ПРИНЦИПИ
ОПЦИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ - СЪВЕТИ 

ДИЗАЙН НА СТЕНИ И ПОД - ОПЦИИ, СЪВЕТИ
СВЕТЪТ НА ЦВЕТОВЕТЕ - СЪВЕТИ 

ТЕКСТУРА И МОТИВИ – СЪВЕТИ И ИДЕИ
МЕКА МЕБЕЛ - СЪВЕТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЪКАНИ 

ИЗКУСТВО И АКСЕСОАРИ 

ALL IN STUDIO

02

ГЛАВА

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ  И
ЕЛ ЕМЕН ТИ  



ДИЗАЙН  
ПРИНЦИПИ
Важно е да разберете, че интериорният дизайн не е
само творчество и избор на цветовете и предметите
само защото ги харесваме. В много голяма степен в
целия процес е включена и известна доза наука, която
е и тайната съставка за постигане на страхотни и
успешни проекти. Има някои неофициални  правила,
базирани на принципи и елементи на дизайна, които
професионалните дизайнери трябва да следват.
Съществуват 7 дизайнерски елемента, които служат
като азбуката за създаването на всеки интериор -
пространство, линия, форма, светлина, цвят, текстура и
мотиви. Още в самото начало, преди изготвянето на
дизайн за всяка стая, дизайнерите използват тези
елементи, за да разберат по-добре пространството,
подчертаят добрите характеристики и да скрият някои
недостатъци ако има такива.

ВСЕКИДНЕВНАТА Е МЯСТОТО,
КЪДЕТО ИДВАМЕ ДА МИСЛИМ,
ДА ЗАБАВИМ ТЕМПОТО, ДА

ЧЕТЕМ, ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ, ДА
СЕ СЪБИРАМЕ, ДА

ПРЕЖИВЯВАМЕ И ДА СЕ
НАСЛАЖДАВАМЕ НА МИГОВЕ С

ЛЮБИМИТЕ ХОРА.



СЪЗДАВАНЕ НА
СИМЕТРИЯ И БАЛАНС

СЪВЕТИ

Опитайте се да включите един
или два елемента, които ще
изглеждат асиметрично в
симетричния дизайн.

Има много принципи на интериорния дизайн, но един от най-важните, с
който ще започнем, е създаването на баланс в пространството, което трябва
да проектирате. Трябва да знаете, че принципите на интериорния дизайн се
реализират чрез използването на дизайнерските елементи, които
споменахме по-горе. Много вероятно е да нямате възможността да
направите много архитектурни промени в пространството си и ще имате
определени физически ограничения. Всяко едно пространство може да бъде
погледнато от две страни - положително пространство и отрицателно
пространство. Положителното пространство е това, което съдържа предмети
и мебели, а отрицателното пространство е това, което остава празно/
отворено. Както за всичко останало в живота и в природата, когато става
въпрос за интериорен дизайн е добре да има баланс. Балансът между
положителното и отрицателното пространство е това, което ще Ви помогне
да избегнете двете крайности – пренатрупване и оскъдност, както и
усещането за дискомфорт. Има три различни типа баланс: симетричен,
асиметричен и радиален.

Радиалният баланс се използва
най-вече в хотели и офиси, но
можете да го използвате у дома, за
да обособите зони, които са за
социални дейности като зоните за
хранене.

СИМЕТРИЧЕН БАЛАНС
Симетричният баланс е много често срещан и съществува както
в природата, така и в телата ни. Това е балансът, който ни дава
усещането за стабилност и спокойствие. За да постигнете такъв
баланс във Вашия интериор, можете да използвате повторение/
повторно използване на обекти или огледала. Опитайте се обаче
да не приемате тази идея за перфектната симетрия твърде
сериозно, тъй като има вероятност в крайна сметка да направите
мястото скучно. 

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ

АСИМЕТРИЧЕН БАЛАНС
Ако повторението беше основната характеристика на
симетрията, асиметричният баланс до голяма степен е свързан с
използването на различни обекти с подобна визуална тежест.
Колкото по-сложна е формата на обекта, толкова по-тежък може
да изглежда за очите ни. Този тип баланс е малко по-труден за
постигане, но прави обстановката  по-динамична.

Ако искате да придадете тежест,
обърнете внимание дали
предметите/мебелите са с по-
сложни дизайни или са по-големи,
по-ярки, или силно текстурирани.

РАДИАЛЕН БАЛАНС
Това ще бъде идеалният тип баланс, ако искате да създадете
фокус върху някоя централна част. Радиалният баланс
съществува и в природата - например при паяжините,
грейпфрути, цветя, снежинки и др. Във Вашия интериор можете
да го използвате, за да подчертаете маса със столове около нея,
осветително тяло или ваза. 



СИМЕТРИЧЕН БАЛАНС

АСИМЕТРИЧЕН БАЛАНСРАДИАЛЕН БАЛАНС



Друг начин да създадете хармония, баланс или контраст във Вашия интериор е чрез добавяне на
линии - хоризонтални, вертикални или динамични. Типът линии, които ще изберете, ще
сформират до голяма степен цялостното усещане за даденото пространство.

ХОРИЗОНТАЛНИ ЛИНИИ

ВЕРТИКАЛНИ ЛИНИИ

ДИНАМИЧНИ ЛИНИИ

ЗА СТАБИЛНОСТ И ФОРМАЛНОСТ

ЗА СИЛА И СВОБОДА

ЗА ЕНЕРГИЯ И ДИНАМИЧНОСТ

използвайте ги, ако искате да
направите стаята по-широка и дълга

използвайте ги, за да направите стаята
да изглежда по-висока

използвайте ги внимателно, тъй като
могат да бъдат много разсейващи

ЛИНИЯ И ДВИЖЕНИЕ
НА ОКОТО

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



СЪВЕТИ
За да запазите баланса и хармонията в една стая,  не използвайте
твърде много различни форми, тъй като това може да доведе до
усещане за хаос и неподреденост. 

ФОРМА И ПРОПОРЦИИ 
Когато анализираме физическата форма на даден обект, имаме два основни начина да го
опишем – като геометричен или като естествен. Разликата между двете е, че геометрията се
свързва с прави линии или квадратни ръбове, докато естествената форма е тази, която изглежда
по-органична (създадена от природата, а не от човека).

Играта с различни форми, техните пропорции и мащаб може да доведе до голямо подобрение в
архитектурата и усещането за стаята. Ако имате конкретна концепция за включване на
определени елементи и форми, намерете най-добрия възможен начин да ги покажете чрез един
или два много видими „уау“ обекта. Същевременно, ако искате всичко да е последователно и в
синхрон, можете да вземете тези елементи/форми и да се опитате да ги използвате и в по-малки
по мащаб предмети. Не подценявайте въздействието и на миниатюрните обекти и детайли,
защото те могат да бъдат много естетически издържани (особено когато са осветени красиво и
поставени на най-подходящите места).

Имайте предвид, че домовете ни се посещават и от други хора и
съзнателно или подсъзнателно бихме искали да създадем добро
впечатление за нашия вкус и начин на живот. Можете да
постигнете това като поставите на видими места  арт инсталации,
красиви и големи осветителни тела, уникални скулптури, огромни
вази с цветя, екстравагантни повърхностни покрития и др. 

Можете да използвате един или два доминиращи/обемни обекта
със специфична форма, която след това да повторите във
второстепенни предмети в една и съща стая или в друга.

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



В първата глава започнахме да обсъждаме важността на естествената светлина и как е
задължително да я оценим и анализираме още преди дори да започнем проектирането. Сега ще
обсъдим по-подробно другия вид светлина - изкуствената. Тя може да бъде:

ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВОТО СЪС СВЕТЛИНА

ОСНОВНО/ОБЩО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Функцията му е да осветява цялата площ и да задава цялостното
настроение на мястото. За да постигнете това безупречно, може да
помислите за система, която да регулира силата на светлината
според настроението и повода. 

ЛОКАЛНО/ЦЕЛЕВО ОСВЕТЛЕНИЕ
Когато искате да имате достатъчно светлина, за да изпълнявате
определени задачи като готвене, четене и работа по-лесно, много
важен фактор е да имате такъв вид осветление. Целевото
осветление ще Ви спаси също така и от главоболие и напрежение
в очите, когато извършвате някаква активност без достатъчна
светлина. 

НАСОЧЕНО/АКЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Подобно на целевото осветление, акцентното осветление има
много специфична функция и в този случай тя е да подчертае
централни части от дома, които заслужават специално внимание -
картини, скулптури, полилеи, мебели и др.

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



СЪВЕТИ

Планирайте приблизително колко часа
светлина ще Ви трябват във всяка стая. Ще
бъде ли достатъчна естествената
светлина? Ако не, какъв тип изкуствена
светлина ще бъде най-подходяща?

Представите си   и планирайте как можете
да манипулирате естествената светлина,
навлизаща през  прозорците?

Ако дневната светлина не е достатъчна,
намерете други начини да я разпределите
в стаята чрез избора на материали и
отразяващи повърхности.

ЗАЩО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРОЕКТИРАТЕ
СХЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО?

Фотокопие на цялото разпределие на стаите 

Препоръчително е да проектирате осветителна схема  още преди да направите нещо с
пространството. Две от основните причини за това са: 1. Ще трябва да изградите различни слоеве
светлина, ако искате да постигнете страхотни резултати не само за функция, но и за атмосфера, и 2.
Ще трябва да планирате мебелите, инсталациите и обектите първо, а след това да се определи на
база на разпределението къде и какви източници на светлина ще бъдат най-добри.

Какво ще Ви е необходимо за проектиране на осветителна схема?
1.

    2. Няколко химикалки с различни цветове

Да, това е всичко, което ще Ви трябва. Използвайте писалките, за да посочите къде ще имате
осветление и какъв тип. По-добре е да използвате различни цветове за различните типове
осветление. За да Ви помогнем по-добре, изброихме някои DO's & DONT's на следващата страница. 
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ПРАВИ

DO'S & DONT'S 

осветление

НЕ ПРАВИ

Помислете за предназначението на стаята,
колко ще се използва през деня и колко през
нощта.

Помислете за всички източници на светлина
за всяка стая и как ще се съчетаят с
останалите стаи. Ако едната стая е твърде
тъмна, а другата твърде светла, движението
от едната към другата може да причини
умора на очите.

Помислете да включите и система за
регулиране, тъй като по този начин ще имате
възможност да променяте яркостта на
осветлението и то да отговаря, и да се
адаптира към Вашите предпочитания.

НЕ разчитайте само на един източник на
изкуствена светлина. Един централен
източник на светлина може да създаде
неприятни сенки и тъмни ъгли.

НЕ спестявайте от контакти - няма нищо по-

лошо от това да се налага да използвате
удължители.

НЕ оставяйте мястото си разхвърляно и
неестетически красиво - скрийте всички
кабели, за да не разваля цялостната естетика
на Вашия интериор.

НЕ подценявайте силата на крушките - ако
вземете такива с много висока мощност, те
ще бъдат много ярки и това може да доведе
до не толкова топла атмосфера. Колкото по-

малка е мощността, толкова по-топла е
светлината.



стени Стените могат да бъдат чудесна площадка за Вашата креативност, но преди да
вземете окончателни решения или да инвестирате в материали, най-добре е
да помислите какво точно искате от стените във всяка стая и да направите
план. Ако мислите да се съсредоточите върху различни характерни предмети
и мебели, тогава може да е добра идея да изберете дизайн за стената, който ще
бъде неутрален, вместо екстравагантен.
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Винаги взимайте мостри от различни цветове или
шарки, и ги налагайте на стените, за да видите как ще
изглеждат на живо.

Не правете избора си на база актуални тенденции,
защото най-вероятно много скоро ще Ви омръзнат.

Не забравяйте, че понякога можете да промените
визуалния вид и пропорциите на стаята като включите
вертикални линии, които ще направят тавана да
изглежда по-висок.

Бюджетът също ще бъде ключов фактор при взимането
на решение за облицовка на стени - обикновената боя
може да не е толкова скъпа, но други видове покрития
може да струват цяло състояние.

съвети

www.allin.bg   |    30ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



общият стил на интериора и какви видове
подове ще паснат най-добре на него 
бюджета, който можете да отделите за него
функционалните характеристики, които искате
да притежава

Вашите предпочитания и крайното решение ще
зависят от няколко аспекта, които са свързани със
стил, функционалност и бюджет. Можете да
стесните опциите си, след като разберете какви ще
бъдат:

Важно е да направите списък с всички предимства
и недостатъци на различните настилки. Не искате
да се окажете с типа под, който изисква много
висока поддръжка, ако не сте от хората, които ще
инвестират много време или пари за редовното му
почистване. Освен това, ако планирате да имате
подово отопление, трябва да проучите кои паркети
и камъни са съвместими с него. 

Да помислите  за различните опции за
пода е също толкова важно, колкото и
избора на всички мебели, които ще се
поставят върху него, стените,
цветовете и шарката. Подът всъщност
е много голяма повърхност, която ще
повлияе на цялостната визуална
перспектива на пространството, така
че трябва да се вземе предвид на
много ранен етап.

ПОДЪТ

СТЕНИ И ПОДОВЕ - 
КРАСИВАТА ФОРМУЛА

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ
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ЛАМИНАТ

Твърда дървесина - за този тип подови настилки се използват широколистни дървета - махагон,
орех, дъб, ясен, бреза и клен. Една от основните им характеристики е издръжливостта - те могат да
издържат дори и повече от цял   човешки живот. Разбира се, високото качество идва и с високата
цена и това е просто защото едно дърво от твърда дървесина може да отнеме десетилетия, за да
порасне. Друга страхотна характеристика е, че те могат да се различават значително по цвят,
текстура и дебелина.

Мека дървесина - дърветата, използвани за тези подове са иглолистни и растат сравнително
бързо като бор, кедър, смърч, ела и лиственица. Тази опция ще бъде по-евтина и по-лесна за
работа. 

Инженерна дървесина - ако искате да изберете опция, която е най-рентабилна и по-екологично
устойчива, то тогава трябва да обмислите използването на инженерната дървесина. Това е по-
сложен продукт, състоящ се от няколко слоя. Основните характеристики са свързани с
намаляване на потенциалните проблеми с влагата и по-ниска поддръжка.

Естествените камъни са минерални вещества,
намиращи се в планините като шисти, мрамор,
варовик, травертин, гранит и пясъчник. За да разберете
дали естественият камък е подходящ за Вашето
пространство, трябва да разбирате поне основните му
характеристики. Вземете предвид, че колкото повече
камъкът абсорбира, толкова по-вероятно е да се оцвети
и трудно да се изчисти. Друг важен аспект е
коефициентът на триене или колко хлъзгав ще бъде
материалът (важно да се предвиди добре особено за
бани и кухни, където обикновено има влажна среда).

ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

Това е симулация на дърво и ценовият диапазон за ламинирания под е много нисък. Едно от
основните предимства е, че това е рентабилен вариант ако не искате да харчите много пари за
самия продукт, както и да го направите сами (лесен за подреждане). Трябва да имате предвид, че
средно издържа между 10-20 години и не може да бъде пребоядисван, тъй че когато състоянието
му се влоши, трябва да бъде свален и заменен с нов. Разликата между ламината и инженерното
дърво е, че повърхността на инженерното дърво е направена от истинско дърво за разлика от
ламината,  и изглежда много по-добре.

ОПЦИИ

подове



Мраморът е може би един от най-красивите и
елегантни естествени каменни материали.
Той се превърна в символ на лукс и
ексклузивност заради своето качество,
превъзходен външен вид и цена. Имайте
предвид, че има високи нива на абсорбация
на течности и ще се нуждае от запечатване/
полиране. Въпреки това, този първокласен
архитектурен елемент ще бъде чудесен за
подово отопление и ще добави огромна
стойност на недвижимия имот.

Бетонната настилка по природа е много здрава, така че се използва главно за търговски площи
като складове и гаражи, за да издържа на висок трафик и натиск за дълго време. Въпреки това,
може да се използва и у дома - например, ако планирате да имате модерен или индустриален стил.
Хубаво полиран и оцветен с киселина, бетонения под ще бъде идеално съчетание за така
наречените домове в съвременен стил. В днешно време има много техники за текстуриране и
оцветяване, чрез които можете да промените външния вид и усещането на бетона.

МРАМОР

БЕТОН

Едно от основните решения, които трябва да
вземете, е дали искате да имате твърд под или мек.
Меките подове са по-евтиният вариант, но те ще Ви
предложат също добро разнообразие от материали
и текстури. Текстилните подове могат да включват
копринени, кадифени, вълнени и кожени килими,,
пътеки и др. Някои от най-големите предимства на
използването на меки подове са: 

-По-голяма безопасност (не толкова хлъзгав под)
-По-тиха обстановка и не само защото помага за
намаляване на звука при ходене, но и защото
поглъща звуците и от други дейности.

ТЕКСТИЛ

ОПЦИИ

подове



на ризата или роклята, за да  изберете най-подходящата, по същия начин трябва да
вземете предвид цвета във Вашия интериор не самостоятелно, а заедно с други аспекти -

светлината и размерите на имота, различните форми, текстури, шарки... С други думи,

изборът на няколко цвята от каталог само по себе си няма да е достатъчно. Всяко едно
решение за цвят трябва да бъде помислено и през призмата на едиността - всеки цвят да
се съчетава добре с останалите и да се балансират елегантно в цялостната среда. Разбира
се, крайният избор за цветова палитра няма как да не бъде повлияна до голяма степен от
Вашето чувство за естетика и индивидуалност. За най-добри резултати, вземете предвид и
връзката между цветовете и емоциите, и как да използвате психологията на цветовете
във Ваша полза. За да се потопим по-дълбоко в хармонията на цветовете, нека започнем с
най-основните и базови неща.

Изборът на цветове за Вашия интериор може да звучи толкова вълнуващо и
лесно, колкото избора на цветовете за новите Ви дрехи, но има някои по-

особени предизвикателства, които ще срещнете по пътя. Както когато
избирате дрехи, преценявате цвета заедно с кройката, размера и дължината

ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ
СИ ЧРЕЗ ЦВЕТОВЕТЕ 

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ
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Първични - червено, жълто, синьо, които формират основата на цветовете.
Вторични - създават се, когато комбинирате основни цветове и в резултат получавате зелено,
лилаво, червено-оранжево и др. 
Третични – получават се от комбинация между вторични и първични цветове, или първични
цветове в съотношение 2:1.

ТРИ ТИПА ЦВЯТ

Нюанси: чистият цвят, който ще видите на цветното колело.
Тонове: съотношението на черно и бяло (сиво), което добавяте към чист цвят и създавате тон.
Оттенъци: осветляването на цвета или с други думи: когато добавите бяло към чисти цветове.
Сянка: добавянето на черно към чистите цветове, което ще придаде сянка. 

СМЕСВАНЕ НА ЦВЕТОВЕ

Температурата на даден цвят се определя според мястото му в  цветното колело и колко близо
е до синьото и жълтото.

Топли цветове: жълто, червено, жълто-оранжево, оранжево, червено-оранжево, червено-виолетово
Студени цветове: зелено, жълто-зелено, синьо-зелено, синьо, синьо-виолетово, виолетово

ТЕМПЕРАТУРА НА ЦВЕТОВЕТЕ

ЖЪЛТОпървичен
ЖЪЛТО-
ОРАНЖЕВ 
третичен

ОРАНЖЕВОвторичен

ОРАНЖЕВО-
ЧЕРВЕН 
третичен

ЛИЛАВОвторичен

ЛИЛАВО-ЧЕРВЕН
третичен

СИНЬО-ЛИЛОВтретичен

ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНтретичен

СИНЬОпървичен

ЗЕЛЕНвторичен

СИНЬО-ЗЕЛЕНтретичен

ЧЕРВЕНпървичен
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ПСИХОЛОГИЯ
цветове

СИЛА
ЛЪСКАВОСТ
МИСТЕРИЯ
ИЗИСКАНОСТ

НЕЖНОСТ
ОЧАРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
СИЛА

КОНТРОЛ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ДУХОВЕН
СПОКОЙСТВИЕ

ПРИРОДА
ПЛОДОВИТОСТ
РАСТЕЖ
ПАРИ

СПОКОЙСТВИЕ
ПОДКРЕПА
КОМФОРТ
ПРИРОДА

КОМПОЗИЦИЯ
СИГУРНОСТ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
СОЛИДНОСТ

КРЕАТИВНОСТ
АРИСТОКРАЦИЯ
ЛУКС
ФАНТАЗИЯ

РАДОСТ
МЛАДОСТ
ОПТИМИЗЪМ
ИНТЕЛЕКТ

БОГАТСТВО
ТРИУМФ
ТРАДИЦИЯ
ТОПЛОТА

УСПЕХ
ДОВЕРИЕ
ПРЕДАНОСТ
МИР

АПЕТИТ
ЕНЕРГИЯ
ИНСТИНКТ
ТОПЛОТА

СПОКОЙСТВИЕ
ПОДХРАНВАНЕ
ЛЮБОВ
ЖЕНСТВЕНОСТ

СТРАСТ
ЕНЕРГИЯ
АМБИЦИЯ
ВЪЛНЕНИЕ

НЕУТРАЛИТЕТ
СПОКОЙСТВИЕ
КОМФОРТ
АДАПТИВНОСТ

ЧИСТОТА
БАЛАНС
СВЕЖЕСТ
НЕОПЕТНЕНОСТ



СЪВЕТИ

Избягвайте да смесвате пясъчен цвят и кафяво,
тъй като те вероятно няма да си паснат много
добре.

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА
Един от най-сигурните начини да създадете тиха и хармонична среда е да изберете неутрални
цветове и комбинации. Неутралните цветове са приглушени нюанси като  пясъчно, бяло,
кремаво, сиво и черно. Неутралните могат да създадат пространство, което е всичко друго, но не
и скучно. Всъщност те могат да променят настроението и усещането в стаята много бързо чрез
промени в тъканите, мебелите, декорациите, аксесоарите, смелите текстури и др. С неутралните
цветове, можете да разгърнете своята креативност и естетика, за да създадете неочакван дизайн,
като същевременно го направите да изглежда по начин, който никога няма да излезе от мода. 

За да имате възможността лесно и бързо да
променяте настроението на стаята през
сезоните/годините, тогава изграждането на
дизайна на стаята с неутрална палитра ще бъде
правилният начин. След това всеки път, когато
искате да направите обновяване ще трябва да
промените само няколко предмета, декорации
и аксесоари, техните цветове, размери,
местоположение.

Можете да надградите преобладаващия
неутрален тон, който използвате, като
включите други смели цветове или шарки.
Използването само на смели цветове или
твърде много шарки ще направи стаята
натоварваща, така че неутралният цвят може 
 да ви помогне да постигнете баланс.

ТОПЛИ И ХЛАДНИ НЕУТРАЛНИ
Ако смесите чист неутрален цвят с основен
цвят, ще създадете или топъл неутрален, или
хладен. Ако подтонът на неутрален е жълт,
оранжев или розов, тогава неутралният ще се
счита за топъл. Студените неутрални цветове
като тъмнокафяво, слонова кост и сиво. имат  за
подтонове синьо, лилаво или зелено.

Помислете за осветлението и как то вероятно
ще повлияе на цвета на стените и мебелите.

Не е нужно да се притеснявате дали
неутралните цветове са подходящи за Вашия
интериорен стил. Има много  стилове, които
включват неутралните цветове - модерен,
ретро, съвременен, арт деко и др.
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СЪВЕТИ

Тъмните интериори се създават най-добре чрез
множество слоеве, съставени от материали
като естествен камък, кожи, абанос,
отразяващи повърхности и др.

За да добавите малко въздух и пространство в
тъмен интериор, можете да си направите
експеримент с включването на  цветове като
смарагд и злато.

Тъмната естетика може да бъде постигната по
елегантен начин и чрез избора на текстил,
присъстващ в стаята. Например, ако искате да
добавите тъмни цветове, можете да изберете
тъмни завеси, възглавници, спално бельо...

www.lush.com    |    45T H E  S T Y L E  S E C T I O N

ТЪМНИ ИНТЕРИОРИ
Тъмните интериори могат да бъдат
изключително примамливи и няма нищо, от
което да се страхувате. Разбира се, всичко
трябва да бъде много добре обмислено и
внимателно предвидено, така че наистина
да избегнете неприятни резултати. 

Ако средата е едноцветна, можете да я
обогатите с някои метални акценти, за да
добавите не само цвят, но и нова текстура. Не
мислете за металния акцент като за нещо,
което трябва да бъде огромно и скъпо –
можете да го добавите в някои малки детайли
в стаята. Например златни покрития за Вашата
библиотека, сребърни крака на мебели,
метални висулки. Ако искате да имате
предимно сини и зелени нюанси, тогава
сребро, стомана и хром за Вашите метални
акценти ще се съчетаят перфектно. Топлите
метали като злато и бронз се съчетават добре
със земни тонове.

Добавянето на повече от един акцентен цвят
ще обърка дизайна. Ако започнете да се
отегчавате от избрания цвят, можете сезонно
да правите някои промени, като добавяте и
премахвате предмети и аксесоари.



ИГРА НА ТЕКСТУРА И МОТИВИ
ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



T H E  S T Y L E  S E C T I O N www.allin.bg    |    42

М отивът може да бъде друг източник на
привлекателност за Вашия дизайн, ако се
използва правилно. Твърде много различни

мотиви/шарки или твърде много от един в една стая може да
убие цялостната атмосфера и да пренатоварят очите. Ще
бъде най-добре, ако имате поне някаква представа за това
какъв тип акценти бихте искали да поставите в конкретна
зона още от самото начало - цяла стена с тапети,

необикновен диван с  възглавници, покрити с шарена тъкан,

огромна шикозна ваза и прочие.

СЪВЕТИ

За да създадете хармонична визия с шарки,
изберете само няколко (3-4 максимум), с които
да развиете стила. Направете проучване кои
мотиви си подхождат и започнете от там.
Например, флоралните щампи се съчетават
добре с райета, а полка точките не
съответстват с каре.

Използвайте подобни цветове за различните
мотиви. Ако желаете, подберете контрастни
нюанси на основните цветовете, които сте
избрали и по този начин бихте могли да
"разнообразите" дизайна и да извадите на
преден план по-добрите мебели, обекти и
акценти, но същевременно и  да запазите
хармоничното усещане. Не забравяйте и за
правилото: 60% от стаята Ви трябва да бъде в
доминиращия/основен цвят, 30% за
второстепенния цвят и 10% за акцентния..

Не се ограничавайте, когато става въпрос за
размери на мотиви/щампи - най-добре е да
комбинирате мащабни такива, които ще
използвате за доминиращи със средни и по-
малки.

МОТИВИ



Текстурата не е само част от декорацията,

всъщност тя играе много по-важна роля, тъй като
може да създаде настроението и цялостния стил на
пространството, заедно с другите основни
елементи на дизайна. Тя може да бъде
категоризирана като тактилна и визуална:

Визуалната текстура съществува чрез цвят или
шарка. Много пъти тя ще има илюзорен ефект и ще
направи предмета да изглежда плосък и гладък,

докато реалността е друга. Визуалната текстура
може също да имитира метален външен вид или
дърво, мрамор, камък и др.

Тактилната текстура е свързана с физическата
повърхност на обекта и как се усеща при докосване
– може да се усеща гладка, твърда, грапава,

неравна и др. Този тип структура играе със
светлината по интересни начини, създавайки
отблясъци и сенки.

Текстурата в интериорния дизайн често се
използва като среда, чрез която може да се
добави повече визуална тежест. Както всичко
останало в дизайна, изборът на различни
текстури трябва да бъде обмислен, така че по-

правилен и не арогантен начин да подсилва
останалите елементи от интериора.

ТЕКСТУРА
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Помислете за следните характеристики, които текстурата може да има при избора на
мебели и предмети: матова или гланцирана, груба или гладка, непрозрачна или прозрачна.
Представете си усещането, което бихте искали да получите, когато докоснете определени
повърхности, като груба дървена маса, или как светлината ще се отразява от лъскава маса,
или как краката Ви ще бъдат масажирани всеки път, когато ходите боси по килима.
Помислете за всички тези детайли и как изграждането на текстури ще Ви накара да се
чувствате по-комфортно или стилно.

Текстурата може да се манипулира от светлината по начин, който подобрява красивите
детайли или скрива несъвършенствата. Гладките и полирани повърхности ще отразяват
светлината и ще привличат вниманието. Те правят цветовете да изглеждат по-леки и по-
интензивни. От друга страна, грубите и матови повърхности ще абсорбират светлина.

За модерен и изискан вид, гладките текстури са по-добрия вариант, тъй като отразяват
повече светлина и се усещат по-софистицирани. И все пак, имайте предвид, че плоските
повърхности показват повече прах или пръстови отпечатъци, както и разпространяват звука
в пространството.

Грубите текстури ще абсорбират повече светлина и могат да накарат обектите да изглеждат
по-близо (илюзия за намаляване на техния мащаб и увеличаване на тяхното „тегло“).
Използвайте ги предимно за по-ежедневен или индустриален ефект.

Когато става въпрос за акустиката на дома, трябва да имате предвид, че колкото по-
неравномерна е една структура, толкова повече звук ще поглъща.

TEXTURE

СЪВЕТИ

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



Когато сте изправени пред едни празно пространство или такова, което се нуждае от редизайн,
запълването му с мебели, предмети, декорации и др. може да се окаже трудна задача. Ще се появят
много въпроси и притеснения, които ще Ви накарат да се чудите какво да поставите на първо
място: комфорт, бюджет, естетика? Когато стартирате този огромен проект за обзавеждане, най-
добре е да започнете с прост план и разпределение какво ще отиде къде. Има различни подходи за
справяне с това: 1) можете да започнете с идентифициране на най-големите обекти и къде ще
отидат те, а след това и по-малките мебели, 2) можете да изберете фокусна/централна точка на
всяка стая и да подредите мебели около нея, 3) или да идентифицирате частите, които искате да
бъдат най-видими. Една от най-важните грешки, които трябва да избягвате, е да се ръководите
само от функция или само от естетика. Тези две неща трябва да се разглеждат заедно и с еднаква
тежест. Експериментирайте с различни разпределения на мебелите и детайлите докато не
откриете най-подходящото разпределение за Вашите нужди и предпочитания. 

ОБЗАВЕЖДАНЕ С ЛЕКОТА И СТИЛ
ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ



СЪВЕТИ
Комбинирайте практичните аспекти, които служат за функционалност, с тези, които ще внесат
настроението и личност на дома. Разбира се, ще имате нужда от легло, диван, маса за хранене.,
но също така ще се нуждаете и от такива предмети и мебели, които ще служат повече с
естетическа цел.

Планирайте добър баланс между свободното и заетото пространство. За да се гарантира, че
мебелите са добре балансирани в стаята, е важно и да оставите достатъчно свободно
пространство, за да има "въздух". Това ще направи дома да изглежда по-голям и още по-чист.

Винаги взимайте точно размерите на и около мястото където ще поставяте мебели, за да може
след това те всички да се напаснат и да остане място за движение. Не купувайте неща само
защото ги харесвате по отделно в магазина  - винаги ги разглеждайте през погледа и на
останалия дизайн и дали са в синхрон. 

Не се ограничавайте само до един магазин или бранд. Опитайте се да намерите различни
източници. Можете да опитате шоуруми, бутици, пазари, онлайн магазини и др. Има много
различни опции, просто се уверете, че сте изпробвали ключовите мебели като легло и диван
преди покупка, така че да не се налага да ги сменяте скоро, защото са неудобни.

Заедно с разпределението на мебелите, ще Ви бъде много полезно да помислите добре и за
текстилната част от обзавеждането. Тъканите ще допринесат много за Вашия дизайн, така че
предварителното им обмисляне ще Ви спести много усилия и ресурси. Ако решите да направите
и свой moodboard, за който говорехме и по-рано, не забравяйте да включите и мостри от плат за
завеси, тапицерии, подови настилки, детайли и декорации. 
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Независимо дали решите да изберете завеси
или щори, изборът Ви ще има драматично
въздействие върху цялото пространство.
Първо, ще е добре да вземете предвид
фактори като местоположението на стаята и
как тя се влияе от движението на слънцето,
дали ще имате нужда от тази стая повече през
нощта или деня, има ли в близост съседи,
които да шпионират и колко големи са
прозорците. Първоначалният анализ ще Ви
помогне да изберете декорация за
прозорците така че тя да отговаря по най-
добрият начин на Вашите нужди. След това
ще е време да помислите от гледна точка на
естетиката и да изберете най-подходящия
вариант също въз основа на стила и
настроението, които искате да създадете в
пространството.

ЗАВЕСИ И ЩОРИ 
Вероятно най-лесният и рентабилен начин да
направите промени в дизайна   е включване
на възглавници. Има безкрайни
възможности и комбинации между материи,
цветове, нюанси, шарки и за да не се изгубите,
е добре да се придържате към Вашия
moodboard и централните идеи в него.
Възглавниците могат да бъдат покажат смела
визия чрез цвят, размер, шарка и текстура.
Винаги ще има възможност да използвате
същия плат за възглавниците като този  от
завесите. Един от най-добрите съвети, които
можете да получите, когато става въпрос за
възглавници, е никога да не ги оставяте
същите като самия диван - идеята е да се
получи или контраст и изпъкване, или нежен
баланс между тонове. 

ВЪЗГЛАВНИЦИ

МЕБЕЛ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
мека

Има три основни аспекта от мекото обзавеждане, които играят водеща роля, когато става
въпрос за оформяне на цялостния дизайн на стаята: как декорирате  прозорците (завеси,
щори...), възглавници, и килими.

Ако избирате завеси, добра идея е да наемете
професионалист, който да ги направи за Вас.
Обсъдете с тях каква точно е Вашата идея, колко
богати и тежки искате да изглеждат завесите  и
колко светлина Ви е необходима да преминава през
тях. Те ще Ви посъветват относно тъканите и
качеството, за да можете да вземете информирано
окончателно решение.

Щорите също са чудесен вариант, без значение, че
завесите обикновено се използват по-често.
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В зависимост от целия Ви интериорен дизайн,
килимът може да играе ролята на основа на
цветовата схема или може да внесе  различно
и акцентирано усещане с  цвят и/или шарка.
Килимите правят стаята по-приветлива и
топла, особено когато се използват върху
подови настилки от  дървесина, което от своя
страна  спомага за по-голямата безопасност и   
звукоизолацията.

КИЛИМИ

www.allin.bg   |    48ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ

МЕБЕЛ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
мека



ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С
ИЗКУСТВО И АКСЕСОАРИ 

ДИЗАЙН  ПРИНЦИПИ

Изпълването на Вашето пространство само с мебели има вероятност  да не е
достатъчно, за да превърнете дома си  в персонализирано и дори обичано
място. Това е Вашият дом и трябва да е отражение на това кои сте Вие и какво
най-много цените. Един от най-простите и креативни начини да покажете
своята личност  е с помощта на изкуство и аксесоари. Това ще бъде и
последният щрих, за да сглобите всичко в уникален и хармоничен дизайн,
съобразен за вас.



ПРАВИ

DO'S & DONT'S 

аксесоари

НЕ ПРАВИ

Направете списък с най-вдъхновяващите за
Вас неща и го използвайте, за да намерите
изкуство, предмети, аксесоари, които
можете да включите.

Планирайте и известен бюджет за изкуство
и аксесоари. Ако бюджетът Ви е малък,
тогава помислете за някои опции DIY

(направете сами).

Групирайте малките аксесоари  за по-

голямо въздействие и да не се губят от
поглед.

Комбинирайте различни размери и форми,
за да създадете въздействие и визуален
интерес.

Мислете извън кутията. Можете да вземете
идеи от различни източници, но ги
пречупете през своя собствена версия.

НЕ претрупвайте пространството си с много
предмети. Изберете само тези, които
наистина харесвате и ще изглеждат добре
заедно.

НЕ поставяйте големи предмети на малки
места или където ще блокират движението,
или могат лесно  да паднат и да се счупят. 

НЕ инвестирайте в твърде скъпи предмети,
ако Вашето място не позволява правилното
им показване и съхранение.

НЕ поставяйте скъпи предмети, които са
чувствителни към слънчева светлина на
места, където има директна такава. 

Не забравяйте да помислите как да
подчертаете изкуството и аксесоарите със
специални светлини.



ДИЗАЙН НА АНТРЕ - СЪВЕТИ И ИДЕИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ
ДНЕВНА СТАЯ - СЪВЕТИ 

КУХНЯ - РЪКОВОДСТВО И СЪВЕТИ
ТРАПЕЗАРИЯ 

СПАЛНЯ - СЪВЕТИ, ИДЕИ 

БАНЯ - СЪВЕТ, ИДЕИ 

ДОМАШЕН ОФИС, СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ - СЪВЕТИ

ALL IN STUDIO

ДИЗАЙН  НА  С Т А Я

03

ГЛАВА



ДИЗАЙН  
НА  СТАЯ

НАЙ-ДОБРИТЕ СТАИ ИМАТ
КАКВО ДА КАЖАТ ЗА ХОРАТА,

КОИТО ЖИВЕЯТ В ТЯХ.
– DAVID HICKS
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Входното антре е идеалното място, което може не само да Ви накара
да се почувствате добре дошли и комфортно, но и  да бъде Вашият
шанс да очаровате всеки от гостите Ви още с влизането през
входната врата. Независимо от факта, че повечето антрета са с по-
незначителна площ, те все пак са първото нещо, което ще даде тон
на останалата част от дизайна и стила на Вашия дом.  Частта с
декорация като показване на предмети на изкуството, вази, снимки,
трябва да дойде след като сте обмислили архитектурните и
дизайнерските аспекти. Ето ги нашите съвети, за да научите повече
за това с какво да започнете и как да постигнете уау ефекта.

Един от ключовите аспекти, за които трябва да помислите, е светлината и как ще осветите тази
зона, за да я направите по-приветлива и безопасна. Помислете за осветление със сянка от двете
страни на коридора или по стълбите, за да създадете приветлива среда в най-добрия й вид.

ОТ АНТРЕТО 
С "WOW" ЕФЕКТ 

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ

Вратата е много важна както от съображения за безопасност, така и от гледна точка на
интериорния стил. Може би ще Ви се отдаде възможността да направите промени в пропорциите
на вратата, което ще  бъде много полезно, в случай че искате да увеличите и "визуално"
пространството. За да направите каквито и да е промени, ще трябва да се свържете с
професионалист, който да Ви помогне с  изпълнението.

Планирайте функционалността преди да вземете окончателни решения относно оформлението и
покупките на мебелите. Помислете за всички тези нужди, които ще имате, когато излизате и
влизате. Например, колко място Ви трябва за обувките? Искате ли да имате гардероб наблизо, за
да съхранявате връхните си дрехи? Имате ли нужда от допълнително място, за да оставите
дамската си чанта или чадър? Какво ще кажете за стол или пейка, за да можете удобно да обуете
обувките си?

СЪВЕТИ
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ДЕКОРАЦИЯ

антре

Поставете голяма картина, която отговаря на
цялостното усещане на Вашия дом и ще посрещне Вас и
Вашите гости по най-добрия начин.

Създайте художествена галерия, показваща личния
стил, гледни точки, възприятия за света, култура,
традиции и т.н. Друг вариант е да създадете галерия с
лични снимки в зависимост от това колко бихте искали
да запазите личния си живот поверителен. 

Ако искате да създадете усещане за топлина, използвайте красива маса с хубав килим под нея
и огромна кристална ваза с цветя отгоре.

Тапетът върху цялата стена, която е лице в лице с входната врата, може да създаде огромно
уау въздействие в зависимост от цвета, шарката и текстурата.

Огледалото може да направи пространството да изглежда по-голямо и да добави красива
нотка към дизайна. Огледалата в цяла дължина са чудесни за коридора, но бъдете внимателни
при избора на точното им място. Най-добре ще бъде, ако можете да ги монтирате на стената и
да ги поставите срещу източник на светлина. Огледало в края на стаята ще създаде илюзията
за по-издължено пространство, а огледало, което е поставено на страничната стена, ще
направи стаята да изглежда по-широка.

Текстурираните шкафове както за стил, така и за съхранение могат да превърнат антрето в
прост, изчистен и стилен ъгъл.
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Стаята, която вероятно ще бъде най-използвана от всички хора у дома, е всекидневната. Това е
пространството за семейни събирания, свободно време, игри, филмови вечери, и напитки с
гости. Тъй като е толкова важно място, ще трябва да отделите необходимото време, усилия и
ресурси, за да изглежда и да се усеща като душата на дома. Едно от най-важните неща, които
трябва да имате предвид, е, че колкото повече това пространство може да се използва
ежедневно, толкова по-добре. Без значение колко стилно можете да го направите да изглежда,
ако не е приветливо и удобно, то ще загуби своя чар и предназначение.

Във всяка отделна стая има различни съображения, които трябва да вземете предвид, когато
става въпрос за архитектурни елементи, най-големи мебели, предмети и осветление.
Например, в дневната стая това, което ще определи до голяма степен разпределението, е дали
имате или нямате камина и какво е нейното местоположение, къде ще бъде поставен Вашият
телевизор и дали стаята има големи прозорци. Всички тези аспекти, когато се вземат предвид,
оформлението на всекидневната ще се превърна в лесна и приятна задача. Започнете с най-
фокусните/централни точки и изградете останалата част от интериор около тях.

ДНЕВНАТА СТАЯ - 
ДУШАТА НА ДОМА

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ



След като сте обмислили гореспоменатите характеристики на
стаята, сега е моментът да направите план кое къде ще отиде
или така нареченото разпределение. За него ще трябва да
определите колко зони ще има тази конкретна стая и колко
мултифункционални ще бъдат те. Без да измислите
разпределение, ще Ви е трудно да проектирате стаята толкова
красиво и професионално, колкото желаете. Освен това, точното
разположение на мебелите ще Ви помогне да изберете и
правилното осветление. Ако имате достатъчно място, ще бъде
чудесно да планирате две или три места за сядане - например,
едно, което служи като "официална" зона за хранене и друга,
която Ви позволява да се насладите на свободно време пред
телевизора или камината .

Започвайки от голямата картина и продължавайки с по-малките
детайли, трябва да имате комфорта като основен фактор  по
време на целия процес. Винаги се стремете към комбинация
между това, което изглежда добре и това, което е удобно и ще се
използва редовно. Можете да изберете стол, който изглежда
наистина страхотно и допринася много за дизайна, но не е
толкова удобен, и това ще бъде абсолютно наред, стига да имате  
и друг стол, който ще компенсира с практичност. 



ПРАВИ

DO'S & DONT'S 

дневна стая

НЕ ПРАВИ

Инвестирайте в качествен диван, който ще
издържи дълго време, тъй като той ще бъде
вероятно най-голямата, най-използваната и
най-скъпата мебел. 

Обмислете комбинация от различните видове
осветление. Смесването им  определено ще
създаде по-добра атмосфера. 

Използвайте стените, за да добавите някакъв
характер към декора - или чрез тапет, текстура
или показване на колекция от любими
предмети и/или картини.

Добавете  жива растителност. Те ще бъдат
идеалният завършек.

НЕ поставяйте мебелите непосредствено до
 стените, и не ги раздалечавайте прекалено
много - опитайте се да създадете социални
зони за разговори, събирания и т.н.

НЕ избирайте килим, който ще бъде твърде
малък да  побере всички мебели от една
зона.

НЕ окачвайте картини или рамки твърде
високо или твърде ниско. Най-добре е да ги
поставяте на нивото на очите. 

НЕ "притискайте" твърде много предметите,

които излагате на показ - колкото повече
въздух оставяте около тях, толкова повече
ще се открояват и ще бъдат забележими.



Кухнята ще бъде може би най-предизвикателното
пространство за проектиране, тъй като има
толкова много различни аспекти, които трябва да
бъдат разгледани предварително. Кухнята е
пространството, където първо трябва да
помислите за функционалността и какво ще бъде
основното предназначение на отделните зони.
През годините концепцията за перфектната кухня
се е променяла многократно в зависимост от
тенденциите, промените в начина на живот на
хората и непрекъснато променящите се
технологии. Сега кухните се използват не само за
готвене, но и за забавление, хранене, работа и
дори понякога за почивка. 

КУХНЯТА - С НАЙ-
ВКУСНАТА ФОРМУЛА

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ
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01.

02.

03.

Направете списък с желания за всичко, което бихте искали да имате в кухнята -

като уреди, колко голяма мивка, шкафове и др. Можете да започнете, като
напишете какво Ви липсва в настоящата кухня или някои особености за това
какво сте предпочитали до този момент. В тази стъпка можете също да съберете
изображения на и информация за желаните уреди, обзавеждане, цветове,

покрития, подови настилки. 

Определете бюджета си и имайте предвид, че е много вероятно да надхвърлите
първоначално планирания.. От решаващо значение е да направите разликата
между това, което искате да имате в кухнята си, и това, за което всъщност можете
да харчите. Направете списък с всеки артикул, неговата цена и други свързани
разходи: уреди, мека мебел, осветление, труд, подови настилки. В зависимост от
това колко сте сигурни за предстоящите разходи, ще е добре да помислите за
добавяне на малък буфер за спестявания в проценти, за да избегнете големи
неприятни изненади (като например 5-15% или повече в случай, че има
неочаквани разходи или ремонти) .

Обмислете много добре разпределението
за тази стая - както споменахме,

практичността тук е от голямо значение.

Помислете за движенията, които ще бъдат 

 най-логични и удобни за различните
дейности. Например, има логика основните
Ви уреди  да са близо един до друг като
хладилника, фурната и мивката, или
местата за сядане да са по-близо до
естествената светлина, ако имате
прозорци, а не на място, което ще Ви
блокира от достъпа до други зони.

НАРЪЧНИК

ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ПЕРФЕКТНАТА КУХНЯ



05. Вземете много точни размери на всяко едно пространство, в което ще сложите  уреди
или мебели и направете проучване на всички тях преди да закупите. Тази стъпка ще Ви
помогне да се уверите, че в дизайна на Вашата кухня е предвидено достатъчно
пространство за всичко.

04.
Не забравяйте симетрията и баланса.  Да, функционалността ще бъде цар за тази стая, но
трябва да се съсредоточите и върху създаването на балансирана и хармонична кухня,

която ще Ви кара да се чувствате щастливи всеки път, когато прекарвате време в нея.

Един от най-добрите начини да започнете да мислите за дизайна ще бъде да изберете
фокусната точка - това може да бъде например зоната, където имате мивката под голям
прозорец с красива гледка, характерен кухненски остров с високи столове, или уникална
маса за хранене със запомнящи се дизайнерски столове. Симетрия и баланс могат да
бъдат създадени чрез броя на повтарящите се обекти, комбинацията от цветове,

архитектурните особености, огледала и др.
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07. Планирайте осветлението на кухнята - нещо, което трябва да направите заедно с
планирането на разпределението. Както споменахме в предишните глави, светлината
има тази магическа способност да задава различни атмосфери според променящите се
предпочитанията и настроения. За тази цел едно от решенията, които можете да
заложите в своя план за осветление, са регулируемите таванни осветителни тела. Не
забравяйте и за специфичните зони и как те трябва да бъдат осветени с целева/фокусна
светлина.

08. Вероятно вече сте помислили за вариантите за подова настилка, тъй като ги
обсъждахме в детайли. За кухнята, подовата настилка, която ще изберете, трябва да
бъде издръжлива и лесна за поддръжка (за предпочитане). Разгледайте отново всички
характеристики на различните опции. За кухня в натоварено домакинство и ограничен
бюджет, добър вариант ще бъде луксозната винилова настилка. Този вариант ще Ви
даде добро качество на добра цена и в същото време ще добави още повече
индивидуалност и характер на стаята.

06. Нещо, от което със сигурност ще се нуждаете, е допълнително място за съхранение.

Независимо от размера на  кухнята, ако не помислите къде и как да съхранявате всички
кухненски уреди, посуда, предмети, ще получите резултат, който е планиран да бъде
красив и практичен, но изглежда претрупан и разхвърлян. 



ПРАВИ

DO'S & DONT'S 
дизайн на кухня

НЕ ПРАВИ

Помислете за начина, по който ще използвате
кухнята и какъв да бъде потокът на движение.

Изберете местата за съхранение, от които ще
се нуждаете, и планирайте предварително,

преди да вземете окончателни решения. 

Имайте предвид, че кухните са може би най-

използваните зони, така че изборът на високо
качество на материалите, уредите, покритията
и подовите настилки всъщност ще Ви струва
по-малко в дългосрочен план.

Инвестирайте във висококачествена
вентилация, за да избегнете неприятните и
оставащи миризми при готвене (особено ако
кухнята Ви е отворена към дневната).

НЕ проектирайте и планирайте шкафове, които
не достигат до тавана, тъй като в крайна сметка
ще получите повече прах за почистване, по-

малко скрити хранилища и по-видими такива,

което ще допринесе за визуално разхвърляна 

 кухня.

НЕ избирайте подови настилки, които ще бъдат
много хлъзгави и такива, които лесно се
оцветяват.

НЕ избирайте кухненския остров само защото
Ви харесва как изглежда на снимка. Грешният
кухненски остров може да Ви загуби много
място и да пречи на пътя към и от основните
уреди.



П роектирането на трапезарията трябва да бъде процес, който започва с отговор на
въпросите за функционалността, както беше и за другите стаи. Вашият дизайн
наистина ще зависи от това дали  искате да организирате големи вечерни партита или 

да създадете уютно и  приятно място за непринудена семейна вечеря. Страхотно е да се обмислят
и възможностите за използване на това пространство за няколко цели, а не само за хранене. Какво
ще кажете за работно място, ако нямате конкретна стая за домашен офис или място за почивка
следобед, или за забавление, когато се събирате с приятелите и семейството си? Накратко, ще
трябва да знаете кой, кога и как ще използва пространството и как тази информация всъщност ще
Ви помогне да определите размера и пропорциите на всичко, така че да създадете най-добрия
дизайн. По своята същност всекидневната може да бъде много специално пространство и нейният
дизайн трябва да бъде страхотен баланс между функционалност и естетика. Не бихте искали да сте
в нито една от двете крайности, тъй като ще създадете или стая, която е практична, но твърде
скучна, или красива, но твърде неудобна.

ТРАПЕЗАРЯТА - С
ВИНО И ЛЮБОВ 

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ
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Друг важен аспект, към който трябва да се стремите, е да
вземете решение за цялостния облик и усещане на
пространството, за да можете по-лесно да осмислите
основните акценти, които искате да включите. Например,
някои основни аспекти могат да бъдат: огромни маси за
хранене със столове; осветителни тела; стени и тавани;
смели цветове, включени в меката мебел; арт инсталация;
уникални килими и прочие. Междувременно изборът Ви за
подова настилка трябва да допълва тези основни
характеристики и предмети, но винаги не забравяйте да го
избирате не само заради неговия цвят и мотив, но и защото
ще направи живота Ви по-лесен (ниска поддръжка и
издръжлив във времето).

Осветлението  е тайната съставка, която може да направи
магии за цялостното настроение и усещане. Обикновено
сме склонни да използваме трапезарията вечер, а по това
време от денонощието обикновено желаем повече
приглушено осветление, по-интимно. Помислете колко
неудобно ще бъде за Вас и Вашите гости да прекарате
вечерта на място, което е толкова силно осветено, че очите
Ви се уморяват, вместо да се наслаждавате на успокояваща
среда. 



ПРАВИ

DO'S & DONT'S 
трапезария

НЕ ПРАВИ

Помислете колко хора бихте искали да съберете
около Вашата маса за хранене. Ако нямате
достатъчно място, по-добре се опитайте да
намерите разтегателен вариант, който ще бъде
едновременно практичен и красив.

Помислете ли за формата на по-големите мебели,

които ще влязат във Вашата всекидневна -

например по-добре ли е да имате правоъгълна,

квадратна или кръгла маса? Колко удобно ще бъде
и за колко души? Кой тип ще пасне на
архитектурния облик на стаята и ще ѝ придаде
балансирано и хармонично усещане?

Мислете предварително за осветлението и
подовата настилка, преди да вземете окончателни
решения. Тези две може да звучат като
незначителни детайли, но наистина могат да имат
огромен ефект върху дизайна и комфорт.

Не се опитвайте да се вместите във всичко, което
сте харесали. Да, от решаващо значение е да
имате примери и да черпите идеи от други
дизайнери и проекти, но Вие ще живеете в новия
си дом, така че го направете да се усеща правилно
за Вас. 

Не пазарувайте само от един магазин и марка,

разнообразете възможностите си, така че холът
Ви да не се окаже скучен. Разбира се, винаги се
уверявайте, че артикулите от един бранд съвпадат
с артикулите от друг както по отношение на стил,

така и по отношение на размери и пропорции.

Не забравяйте за пространството за съхранение и
колко е важно да скриете всички предмети, които
не изпълняват предназначението си в момента, 

 за да избегнете усещането за претрупаност.



Стаята, в която се събуждате сутрин и се оттегляте през нощта, определено се
нуждае от добре обмислен дизайн. Това е мястото, което определя много
настроението Ви за деня, а също и мястото, което може да Ви помогне да се
отпуснете, да забравите за всички проблеми и външния свят. Ключовият елемент
тук ще бъде да проектирате пространство, което най-много резонира с Вашето
вътрешно аз и разбирането за почивка, така че да можете да му се насладите
максимално. Вашата спалня трябва да отговаря както на Вашите естетически, така
и на Вашите функционални нужди. Ще бъде най-добре, ако не проектирате
спалнята си само въз основа на текущите тенденции в цветовете или мебелите,
защото може да се отегчите от тези елементи или цветове много скоро.

СПАЛНЯТА - ЧУВСТВЕНО
ПРИВЛЕКАТЕЛНА

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ



СЪВЕТИ

Не се опитвайте да спестите пари, като компроментирате качеството на матрака, рамката на
леглото и спалното бельо. Те са еднакво важни за Вашето здраве и благополучие, както са и
активен начин на живот и здравословния режим на сън.

Опитайте се да третирате покривалото за легло и възглавниците с една и съща дизайнерска идея,
а не като отделни части. Можете да решите или да ги комбинирате така, че да са в синхрон или да
имате мотив, който е красиво и балансирано пренесен във всеки елемент.

Спалнята е почти видима само за Вас и Вашето семейство, за разлика от кухнята и трапезарията, до
които гостите имат достъп, така че в този случай можете да си позволите да бъдете още по-
креативни и да изразите себе си изцяло. Ако другите стаи трябва да отразяват цялостния дизайн,
спалнята е изцяло за Вас.

Не третирайте дизайна на спалнята като такъв, който се състои само от легло и гардероб. Има и
други важни елементи, мебели и предмети, които трябва да имате предвид, за да създадете
пространство, което ще Ви помогне да се чувствате комфортно и да Ви накара да искате да
останете там завинаги - например приятен удобен стол, тоалетка, огледала, плаващи рафтове и др.
Дайте шанс на всичко, но не претрупвайте стаята. Помислете как искате да използвате спалнята си
и какво ще Ви бъде необходимо.

Имайте поне трите слоя осветление и тук - осветление за задачи, околно осветление и акцентно
осветление. Спалнята е стаята, която ще използвате по различни причини и дейности, така че ще
трябва да имате възможност да адаптирате осветлението, яркостта и настроението.
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Ако разполагате с малко допълнително пространство, е добре да помислите дали да го
превърнете в гардеробна. По този начин няма да Ви се налага да побирате всичко в спалнята и ще я
поддържате чиста и подредена. За гардеробната двете най-големи съображения, които ще трябва
да предвидите, са 1) Колко неща ще съхранявата? и 2) От какъв тип шкафове ще имате  нужда? Ще
намерите много различни варианти, но най-популярният за гардеробните помещения е този 
 направен чрез готови системи. 

Подовата настилка в спалнята е свързана с максимизиране на комфорта и топлината. Сред най-
популярните избори са килимите, които покриват целия под и дървените подови настилнки. 
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Ако искате малко повече жизненост, визуален интерес, текстура и топлина в дизайна на спалнята,
можете да помислите за тапет или стена.

Ако формата на Вашето спално помещение изглежда като стандартна, тогава най-вероятно ще
намерите перфектните мебели в шоурумите. Ако обаче стаята Ви е с необичайна форма, тогава
най-добре е да имате индивидуални мебелни решения, така че да постигнете страхотен външен
вид и усещане, без да губите пространство.
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10 ЦВЕТОВИ СХЕМИ НА СПАЛНЯТА,
КОИТО ДА ОБМИСЛИТЕ

Неутрална
Кафяво и синьо
Сиво и златисто
Златно и кафяво
Морско синьо и кафяво
Зелено и кафяво
Кафяво и кремаво
Бяло и черно
Прасковено и сиво
Бежово
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СПИСЪК

ДИЗАЙН НА СПАЛНЯ

Изберете цветовата схема на спалнята.

Направете план за разположение на спалнята (какво къде ще отиде).

Изберете най-доброто легло въз основа на Вашия бюджет и предпочитания.

Помислете за най-добрия вариант за подова настилка.

Решете между вградени мебели или свободно стоящи.

Планирайте място за съхранение и как ще бъде включено в цялостния дизайн.

Изберете декорацията за прозорците.

Направете списък с различните видове осветление, които искате и тяхното
разпределение.

Обогатете декорацията с цветя, свещи, огледала, картини, арт инсталации. 



Планирайте много място за съхранение и
къде да съхранявате всичко - играчки,
игри, дрехи, книги, произволни
предмети. 

Не забравяйте да използвате повече цвят или
принт и текстура. Това е детска стая и това, което 
 децата харесват е да играят,  да бъдат
заобиколени от различни цветове и предмети, до
които да се докосват и да превръщат в игра.

ДЕТСКА СТАЯ 
ДИЗАЙН  НА  СПАЛНЯ

По-малкото е повече - колкото повече
място оставите на детето да играе,
толкова по-добре. Освен това децата са
склонни да имат много играчки, така че
ако затрупате стаята с много мебели или
предмети, тя ще стане още по-
разхвърляна, след като детето реши да
извади всички играчки.

Съсредоточете се върху това, което много обича да
прави - без значение какви са интересите на Вашето
дете, опитайте се да ги вземете предвид, когато
проектирате стаята. В края на деня е важно да се
задоволят нуждите и желанията на човека, който
ще живее в тази стая. Опитайте да включите неща
като стена за катерене или окачена мрежа.

Създайте специален ъгъл за работна станция, така че детето да може да оцветява, създава, учи и прави
изкуства удобно, без да разрушава килима, спалното бельо или стените. Чудите се какво да включите?
Какво ще кажете за няколко книжки за оцветяване, химикалки, статив, дъска и сменяема художествена
галерия?
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БАНЯТА. . . И ВЕЧНАТА КРАСОТА 
ДИЗАЙН  НА  СТАЯ  

Банята е като никоя друга стая у дома. Склонни сме да я виждаме най-вече като
нашето убежище и спа място, особено след дълъг работен ден или семейно
пътуване през уикенда. Това е идеалното място да оставите всичко и всички зад
себе си и да останете насаме. Процесът на проектиране за тази стая ще започне
със създаването на перфектното разпределение, избор на ключови
характеристики и елементи в стаята, избор на подови настилки, извличане на
най-доброто от сцените на осветлението. Ключът към създаването на добър
дизайн на банята се крие до голяма степен в предварителното планиране.
Следвайте нашите съвети, за да разберете как да започнете!



Наблюдавайте пространството и светлината преди да мислите за някое от санитарните
зони. Отделете време да видите каква е формата на стаята, колко е голяма, влиза ли
естествена светлина.

СЪВЕТИ

Направете фунцкионално разпределение - започнете с определяне мястото на
санитарните елементи - мивки и тоалетни, мебели, огледала, душ, осветление, врати,
прозорци. И не забравяйте да отбележите кои елементи са вградени и кои не, тъй като
при някои смесители и душ системи е нужно изграждането на предстенки. 



Решете от какво точно ще се състоят Вашите списъци за пазаруване в банята – имате ли
нужда от душ и вана, ползвате ли биде и искате ли, какво ще кажете за стол, за да
релаксирате.

Ако имате възможност, дръжте тоалетната някъде на не толкова видимо място. Най-
добре ще бъде да планирате разпределението по такъв начин, че тоалетната да не се
вижда, когато някой влезе в банята.



Няма по-добро от използването на естествени
материали, тъй като тяхната красота е толкова
уникална, че нищо не може да я замени. Разбира
се, използването на автентични материали ще
изисква по-високо ниво на поддръжка и по-
голям бюджет, но си заслужава, тъй като
цялостният ефект и усещане, създадени от
такива материали, са „уау“.

За да се чувствате комфортно и да се насладите на
спокойното си време в банята, трябва да можете
лесно да променяте светлината и атмосферата.
Предварително настроената система е нещо, което
трябва да имате в списъка си ако желаете да
променяте настроението чрез осветление..
Местоположението на осветителното тяло е много
важно, тъй като то ще Ви даде точното количество
светлина и яркост, когато нанасяте грим или се
бръснете, или когато сте пред огледалото и
лицето Ви изглежда добре, защото няма сенки,
които да Ви карат да се чувствате дискомфортно.

Едно нещо, което можете да включите в
банята си, за да нарушите абсолютната
изчистена привлекателност и да придадете
характер, е десенът. Разнообразието е
огромно и лесно можете да постигнете
желания стил и ефект.

СЪВЕТИ



През последните няколко години се превърна в
абсолютна тенденция задължително да има място у
дома, което е посветено на работа. Традиционният
начин на работа и ходене в офис бяха поставени под
въпрос не само от компании, които приемат новата
култура на работа и номадския начин на живот, но и от
пандемията Covid-19. Все повече и повече хора
започнаха да работят от вкъщи и нуждата от
специфично и продуктивно пространство, където  да
могат да организират онлайн срещи насаме или да се
съсредоточат върху работата, без да мислят за
връщане в леглото, нарасна драстично. Без значение
дали имате само ъгъл за така нареченото домашно
работно пространство или цяла стая, която можете да
проектирате, важното е да превърнете дори най-
простото бюро във вдъхновяващо и продуктивно
място, за да свършите работата си. Следвайте нашите
съвети, за да създадете красив и професионален
дизайн за домашен офис.

ДОМАШЕН ОФИС -
ПРОДУКТИВНА ЗОНА

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ
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Не оставяйте бюрото да стои само с един стол
- внесете повече вдъхновение в цялото
пространство, като добавите рафтове с
любимите си книги, предмети, сувенири от
различни страни, предмети, свързани с Вашата
работа, снимки и всичко друго, което може да
направи цялото място по-обвързвано с Вашата
мотивация за работа.

Ако искате да направите още една стъпка
напред и да избегнете типичния офис стил,
тогава се опитайте да изберете някакво
осветление, което ще изглежда една идея
по-луксозно и ще създаде въздействие.
Разбира се, работното пространство е
предимно за функционалност и светлината
не трябва да бъде изключение, но има много
добри опции, които могат да съчетаят както
добрия външен вид, така и практичността.

Включете ключов  елемент/предмет, който
ще Ви помогне да избегнете обичайния
скучен офис дизайн - това може да бъде
добавяне на произведения на изкуството или
цветя, за да създадете свежест. По този
начин също така ще направите мястото  да
изглежда по-скоро част от останалия
дизайн, а не отделна зона.

СЪВЕТИ

Звездите на дизайна на домашния офис ще
бъдат бюрото и столът. Най-добре ще бъде
за вас да намерите такива, които отговарят на
цялостния ви дизайн за дома, но в същото
време са достатъчно удобни за Вашия тип
работа и нужди.

Ако нямате достатъчно място за свободно
стоящо бюро, тогава преценете опцията да го
вградите. Освен това в днешно време има
толкова много възможности да го скриете
след работно време, както например с бюро,
което може да се сгъва и прикрепва към
стената. www.allin.bg   |    78



Подобно на домашния офис, стаите за упражнения и
свободно време стават все по-популярни сред
настоящите собственици на жилища. Ако искате да
добавите усещане за лукс и изключителност, защо не
планирате сауна или мини фитнес зала?  Какво ще
кажете дори за басейн? Не е невъзможно, просто
трябва да имате допълнителен бюджет и някой, който
да Ви посъветва как може да се направи това във
Вашия имот. Първо, много е важно да решите дали
имате нужда от басейн, сауна, фитнес зала или
домашно кино. Помислете колко често ще ги
използвате в действителност и дали си струва да
инвестирате допълнителни пари в такива
съоръжения.

ФИТНЕС И СТАЯ ЗА 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ/РЕЛАКС 

ДИЗАЙН  НА  СТАЯ
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Най-често срещаната сред тези опции е фитнес залата. Много хора биха искали да
водят по-активен начин на живот и, ако фитнесът у дома ще им помогне да постигнат
тази цел, тогава защо не? В зависимост от това колко и какво точно искате да тренирате,

Вашата домашна фитнес зала може да съдържа само крос тренажор, машина за бягане
или да включва повече уреди, така че да имате усещането, че сте в истинска фитнес
зала. Един от най-важните аспекти при проектирането на фитнес зала у дома ще бъде
подовата настилка. Подът трябва да бъде не само супер удобен и практичен, но трябва
да бъде и издръжлив, особено в случай, когато се изпуска тежест. А, нека не забравяме и
вибрациите от пътеката, които не бихме искали да пречат на съседите ни отдолу. 
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Ако сте голям фен на сауните, вероятно сте
мислили да поставите такава в дома си, за да се
насладите на повече релаксиращо време, без да
се налага да ходите в спа центрове и да го
споделяте с хора, които не познавате. Наличието
на сауна у дома може да бъде много полезно, ако
често се борите с мускулни болки или просто се
нуждаете от начин да запазите психичното си
здраве. Всичко звучи страхотно, но трябва да
имате предвид, че сауната може да заеме много
от Вашето пространство и да причини някои
проблеми с влага и мухъл. В крайна сметка, ако
решите, че сауната определено е нещо, което
бихте искали да имате, тогава трябва да
намерите стратегическо място. Едно такова
място може да бъде в главната баня, в случай че
разполагате с голяма и пространството Ви
позволява. Друго добро място ще бъде мазето
или дворът, където ще бъде монтирана като
самостоятелна конструкция.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА - НАРЪЧНИК И СЪВЕТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - СЪВЕТИ

ALL IN STUDIO

УПРАВЛ ЕНИЕ  НА
ПРОЕ К Т А  

04

ГЛАВА



Ако ще се справяте сами с Вашия проект за
интериорен дизайн, трябва да сте подготвени, че
целият този процес ще се превърне в работа на
пълен работен ден. Не става въпрос само за избор
на цветови схеми и мебели. Става дума и за това да
можете да проектирате дом, който се основава на
характеристиките на Вашия имот, Вашите нужди и
предпочитания и да се справяте с целия процес с
голямо разбиране за толкова много различни неща
- справяне с бюджети, графици, крайни срокове,
управление на хора и т.н.

За управление на проекти трябва да научите точния
ред на различните професионалисти, които идват в
дома Ви и си вършат работата, кое е първо и кое
второ. Ще Ви отнеме много време и ще трябва да сте
много организирани, стратегически и уверени.
Вашата най-голяма награда в края ще бъде
удовлетворението, че сте създали нещо толкова
голямо почти сами. Въпреки това, ако имате
съмнения във връзка с някой от тези аспекти,
препоръчваме Ви да наемете професионалист.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТА
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НАРЪЧНИК

КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС 

 01. Определете бюджета на Вашия интериорен проект. Направете
различни парични пера и раздели за разходите по стаи, видове
разходи и приоритети. 

 02. Преценете цялото пространство и какво е изискването за всяка
стая. Създайте разпределение. Планирайте всякакви
архитектурни промени по врати, камини, прозорци, стени,

стълбища и др.

 03. Създайте дизайна - как ще изглежда цялото място, какви мебели и
предмети ще отидат къде. Този процес ще Ви накара да мислите
творчески и практически.

 04. ВиК и тръбопроводни дейности. Преди да започнете с каквото и да
е друго от работата по реализацията, трябва да сте измислили и
готови и с всички електрически точки и осветителни тела.

 05. Ако ще имате окачен таван, сега е
моментът да го реализирате.
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 06. Вземете окончателни решения за
подовата настилка и я монтирайте.

 07. Отделете достатъчно време за
поръчките и планирайте
доставките.



 08. Изберете останалите мебели и декорация.

 09. Поставяне на килими, мебели, дограма и др.

 10. Добавете допълнителна индивидуалност
с произведения на изкуството и
аксесоари.
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Направете списък на всички хора, които ще участват и каква ще бъде тяхната роля.
Проверявайте този списък  често, за да видите какво следва и с кого трябва да се
свържете за информация и работа.

Поставете ясни очаквания относно сроковете за всяка работа, която трябва да бъде
свършена, и за всеки човек/екип.

Проучете различни варианти, когато става въпрос за наемане на хора, които ще Ви
помогнат с реализацията. Разгледайте препоръките и изберете внимателно, тъй като не
искате да се окажете с хора, които ще трябва да правят отново определени неща, защото
са ги сбъркали първия път.

Добре е да имате договор, съдържащ много конкретни изявления, условия, наказания и
т.н., в случай че имате проблеми с екипа по-късно в проекта.

Бъдете там често. Проверявайте редовно как протича процесът на място.

При последната проверка се уверете, че сте прегледали всеки детайл, и вижте дали
всичко работи правилно, дали има някои несъвършенства и колко големи са те. В случай
че трябва да направите нещо отново или да замените мебелите, които са счупени, можете
да използвате своя резервен фонд, освен ако не е по вина на строителя, който трябва да го
покрие.

СЪВЕТИ



Първото нещо, което трябва да направите, преди да предприемете каквито и да е реални действия
по проект за интериорен дизайн, всъщност е да разберете колко пари сте готови да инвестирате.
Бюджетът няма да включва само мебелите, санитарията, декорацията и останалото, което ще влезе
в новия Ви дом. Бюджетът ще включва и някои скрити разходи (като ДДС,  разходи за доставка,
такси за работници и експерти за определени задачи), с които трябва да сте наясно и да включите в
изчисленията.

Една от най-големите грешки, които можете да направите, когато планирате бюджета си, е да не
оставите поне 15-20% от парите за резервен фонд. Проектът за интериорен дизайн ще бъде
огромна задача и могат да се случат много неочаквани неща. Ето защо е много добре да имате
заделени пари, така че каквото и да се случи, можете да реагирате бързо и да поправите нещата.

Ако бюджетът наистина надхвърля текущите Ви възможности, вместо да се опитвате  да направите
компромис с качеството и да премахнете радостта от създаването на дома, за който винаги сте
мечтали, това, което можете да направите  е да разделите целия процес на етапи . В този случай
Вашият дом може да отнеме повече време, за да бъде напълно завършен, но ще получите
качеството и естетиката, които искате, без да се стресирате толкова много за бюджета и да се
паникьосвате.

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
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СЪВЕТИ

Задайте граници - задайте бюджет. Не е достатъчно да се даде само едно голямо
число. Става дума също и за разбивка на целия този бюджет и изчисление колко ще
бъде похарчено за какво - за мебели, разходи за изграждане или ремонт, такси за
монтаж, преправяне на прозорци,  покритие на стени, подови настилки, произведения
на изкуството, аксесоари, професионални такси и т.н.

Помислете за алтернативи преди да харчите за нещо. Има голям шанс да успеете да
намерите нещо много подобно на това, което харесвате, но на по-добра цена. Ключът
също се крие в това да стоите далеч от импулсивните покупки. Проучете всичко, преди
да купите, за да можете да сравните цените и качеството, освен ако наистина не
харесвате артикула, за който смятате, че няма да има по-добър заместител.

Не спирайте да следите разходите - дори и за най-дребния детайл. Можете да
направите елементарен файл на Excel с няколко колони, за да организирате разходите
си по проектите: най-добре е да имате в таблицата колонки за „Вид на разходите“ и
„Обем на разходите в лв.“, така че да сте добре информирани за финансовото
положението. В случай, че харчите по-малко за едно нещо, тогава можете да добавите
това, което е останало от предвидената в бюджета сума, към друга мебел или
декорация. Например, когато похарчите 150лв. за стол, но сте предвидили 200лв.,
вземете останалите 50лв и ги добавете към друг артикул.
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LIFESTYLE 
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Архитектурата и интериорният дизайн са част от по-широк
културно-исторически разговор между други дисциплини
– мода, кино, театър, арт. Всички дисциплини влияят една
на друга и заедно оформят света, в който живеем. Можем
да се вдъхновим от филм, добре изглеждаща кола, красива
рокля и костюм, или ново място, което посещаваме.

Вдъхновението идва от различни източници и оформя
възприятията ни по един или друг начин. Маниерът, с
който интерпретираме нашите възприятия и тълкувания,

и ги използваме, за да изразим себе си, чувствата,

разбиранията, нуждите и мечтите си, всъщност е начинът,

по който правим изкуство, стимулираме прогреса и
иновациите, и вдъхновяваме следващите поколения.

LIFESTYLE



СТИЛОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, ДЕТАЙЛИТЕ МОГАТ
ДА ИДВАТ И ДА СИ ОТИВАТ, НО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ЕСТЕТИЧЕСКАТА  ПРЕЦЕНКА СА ПОСТОЯННИ.

- ROGER SCRUTON  
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КРАЙ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШАТА КНИГА!
НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ТЯ Е УСПЯЛА ДА ВИ ВДЪХНОВИ И ДА ВИ ПОМОГНЕ!

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ВАС ПО ПОВОД КНИГАТА,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАПИТВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОЧИЕ. 

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

АДРЕС: БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58, СГРАДА ЖАКЛИН, ОФИС 13
ИМЕЙЛ: studio@allin.bg
ТЕЛ. НОМЕР: 0888290111 
УЕБСТАЙТ: www.allin.bg

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

A L L  I N  S T U D I O

allin.studio

https://www.google.com/search?q=all+in+studio&oq=all+in+studio+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4j69i60l3.2736j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

