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Сградата представлява еднофамилна жилищна двуетаж-

на постройка с художествени ателиета и кабинет за работа. 

Главният вход към парцела е от югоизток.  Достъпът до сградата 

се осъществява по алея, стигаща до вътрешния вход и оформяща 

богата на растителност паркова среда около къщата.

Поради спецификата на програмата, зададена от инвести-

тора, голям процент от площта на къщата е заета с ателиета за 

рисуване и кабинет за работа. Търсено е решение за съчетаването 

на удобствата за работа, почивка и семеен живот в едно, без да 

се създава „конфликт” между тези така индивидуални функции. Син-

хронът е намерен с оформянето на просторно антре, обединяващо 

пространствата и разпределящо циркулацията. 

Еднофамилна къща с ателиетаЕднофамилна къща с ателиета  
на художник професор  Димитър Чолаков в гр. Търговищена художник професор  Димитър Чолаков в гр. Търговище

Работните помещения за рисуване и творческа дейност са 

осигурени с широко естествено осветление, подходящо за работа-

та и изискванията на художника. 

Дневният тракт обединява кухня, трапезария и дневна в 

едно обширно пространство, акцентирано с високата дървена 

конструкция на видимия покрив. Излазът към покритата градина и 

терасата създава връзка с двора като продължение на дневната.

Еднораменна стълба води към второто ниво, е проектирано 

просторно предверие с емпоре, гледащо кам дневната. На това 

ниво са разположени две спални с тераси и санитарен възел.

                  

Фасадата е замислена в два цвята, които да подчертават 

формообразуването в композицията, както и да характеризират 

функциите в къщата. Обемите са съобразени с различното използ-

ване и отделянето на пространствата.

За артистичната визия допринасят и конструктивни 

елементи, които преминават  в архитектурни и се превръщат в 

елементи на благоустрояването.

Предвижда се обилно озеленяване в рамките на парцела с 

тревни площи и живи огради, както и дървесна растителност. 

Оформената паркова среда обгръща къщата и дава възмочност за 

разнообразно експлоатиране на двора.

Парцел -  2153 м

ЗП -  243.5 кв.м

РЗП - 317 кв.м.

ЗП първи етаж - 243.5 кв.м

ЗП втори етаж    - 73.5 кв.м

Проектанти:

АРКОНТ - А ООД
арх. Стефан Стефанов

арх. Христина Стефанова

4000 гр. Пловдив

ул. Дондуков 1

тел./факс: 032/644 267

www.arkont-a.com


