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Спокойна среда 
Универсален съвременен стил, който може да променя своя характер 

интериор Даниела Лазарова 
текст Антоанета Баева

снимки Александър Новоселски

В града мястото никога не сти-
га, затова често находчивото 
проектиране е единствена въз-
можност за по-висок стандарт 
на обитаване. Това жилище от 
60 кв. м е отличен пример за 
функционално разпределение 
на пространството, така че да 
има усещане за свобода и ком-
форт при всяка от ежедневни-
те дейности. Заложено е на уни-
версалния съвременен стил със 
спокойни, неутрални цветове и 
форми, който може да променя 
характера си и да бъде обживя-
ван с различни аксесоари и мал-
ки мебели.

1, 2.  Дневната  съдържа 
три зони – меко сядане, 
трапезария и кухня. Мебели-
те, произведени по поръчка 
(от “Морато мебел”, Бургас),  
перфектно оползотворяват 
пространството.
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1, 2, 3. Различни погледи към 
дневното пространство. Използ-
вана е мека, неутрална цветова 
гама. Принос за приятното общо 
впечатление има сложният, 
благороден цвят на стените. 
Обзавеждането е изчистено 
и елегантно, без едри, тежки 
корпусни мебели.  В декорацията 
(от Bo Concept) е заложено на 
цветните акценти.
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интериор

1, 2. Спалнята е 
в духа на цялото 
жилище – сдържа-
на и елегантна. 
Тапицираната 
табла, изборът 
на текстил и 
текстурата на 
тапетите допъл-
ват усещането 
за уют. 
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моят начин

Какво харесва... 
Даниела Лазарова 
Работата на Даниeла Лазарова впечатлява с изключително функционални и 
елеганти решения, като в броя ще видите неин интериор на малък столичен 
апартамент (стр.64). Завършила е висшето си образование  в Лесотехниче-
ския университет, след което работи  като проектант-консултант в ня-
колко мебелни фирми. Има самостоятелна практика от осем години, като 
проектира и менажира създаването на жилищни и обществени интериори.

Моят дом е... семпъл, с изчистени 
форми,  в неутрални  цветове  и  без  
силни  контрасти. Той  е моето мяс-
то и  обичам  времето,  прекарано 
в  него.
Моето лично пространство е... под-
редено. Всяко нещо е на мястото си. 
Не държа нищо “за всеки случай”, само 
необходимото.
Вкъщи винаги имам... пресни плодове, 
сурови ядки и нова книга.
В дома си никога няма да сложа... 
“паметник на  суетата”.
Последното, което купих за жилище-
то си,  е... плафон за една от стаи-
те,  в  голям размер, от специално 
обработен текстил и  с  невероятна 
светлина.
Често мои гости са... родителите 
ни и  най-близки  приятели. Предпочи-
там  домашно приготвена  храна  и  
отпускаща  обстановка. 
Най-интересната къща, в която съм 
влизала, е...  стара кирпичена  къща с 
невероятната атмосфера на едно 
отминало време, все още с нанизи 
от сухи чушки, плитки  лук, глинени  
гърнета и пушек в комина.
Ако мога да избирам, бих живяла в... 
къща от стъкло и бетон с минимум  
стени, открита камина, много зеле-
нина, басейн и мирис на борова гора.

Все още не съм успяла да... скоча с 
бънджи, да летя с парапланер, да се 
науча да яздя, да отида до Мачу Пикчу  
и  много, много други неща.
Малко хора знаят за мен, че... свиря на 
пиано. Това е един от начините ми за 
релакс и зареждане. Харесвам  Шопен.
Част от времето си отделям  за  
тибетски практики  и йога.
Най-важното, което научих от опи-
та си, е...гледната точка на отдел-
ните хора е различна. Усещането за 
красота и хармония  е субективно. 
Създавайки  интериор, трябва 
отговорно да осмислиш и разбереш  
потребностите  на клиента, да си 
наясно с представите и критерии-
те му  за  функционалност и красо-
та. Няма значение  какъв е стилът в 
конкретния случай, важното е  да го 
изградиш по-най добрия  възможен 
начин. Необходимо е да се съобра-
зиш с изискванията, но и да ги  пре-
чупиш  през  професионалните  си  и  
лични   умения. 
Искам да кажа на всички, че... не тряб-
ва да попадат в капана на рутината 
и  да позволяват на еднообразието  
да  ги завладее. Да опитват различни 
неща, да разширяват кръгозора си, 
да се адаптират  и  винаги да оста-
нат в процес  на  търсене. 
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1,3. Проект на Synn 
Architects, Виена
2. Деветашката пещера
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