
Еднофамилна жилищна сграда, с. Равно поле, общ. Елин Пелин 

 

Представеният проект е за еднофамилна жилищна сграда, разположена в с. 

Равно поле, общ. Елин Пелин.  

Водещи принципи в процеса на проектиране са вписване в характерната 

среда на селото, оптимизиране на разпределението от гледна точка на 

изложение спрямо световните посоки и слънчево греене, както и 

осигуряване на визуална и психологическа връзка с околната среда.  

Къщата се състои от два жилищни етажа и гараж.  Подходът е от изток.  

Къщата е съставена от прости обеми, с двускатен покрив, които са типични 

елементи на жилищната архитектура в района, датираща предимно от 60-те 

и 70-те години на ХХ век.  

Разпределението на първия етаж включва зонирано общо пространство, 

основната  спалня за семейството (с дрешник и баня към нея), складови 

помещения и гараж. Вторият етаж е решен като мансарден. С цел 

подобряване  на микроклимата и повишаване емоционалното въздействие на 

пространството са използвани редица покривни прозорци от портфолиото на 

VELUX.  Част от дневната е с двойна височина, където е разположена повита 

метална стълба, водеща към втория етаж. Над стълбата е проектиран 

покривен прозорец, който в комбинация с фасадното остъкляване разкрива 

гледка на юг към Софийското поле и  Лозенската планина. 

В две от спалните на втория етаж са предвидени покривни прозорци в 

комбинация с вертикален елемент, които допринасят за по-добра връзка с 

околната среда и засилване на усещането за къща.  

Върху северния скат на покрива са разположени покривни прозорци с горно 

управление, с цел увеличаване на фукнционалната площ на  банята и 

пералното помещение, осигуряване на приток на дневна светлина, както и  

естествена вентилация на помещенията. 

Част от фасадите и покрива ще се изпълнят с обшивка от ламарина с двоен 

фалц и защитно покритие. Общият материал обединява обема на сграда и 

допринася за цялостното възприятие на характерния силует.  

Към момента сградата е завършена на етап акт 14.    
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