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Abstract: In the report was made comparison between modular and artistic contemporary furniture. 
We analyzed the results of a survey on the comparison between modular and artistic furniture. 

Modern furniture design, also referred to as midcentury modern for its popularity during the mid-20th century, was influenced by the idea 
that craftsmen and artists could work together to create functional furniture with a more artistic appeal. In the design sense, modern does not 
refer to the current day, but to a particular aesthetic. 

Innovative and unique furniture has twists and turns, literal and conceptual ways of breaking from contemporary conventions and 
modern regularity. These creative furniture designs go beyond merely innovative, crossing boundaries of industrial, furniture and 
architectural design, using new methods and materials along the way. 

A modular system can be characterized by functional partitioning into discrete scalable, reusable modules, rigorous use of well-
defined modular interfaces, and making use of industry standards for interfaces. 

In conclusion we note that the study will be useful for the training of students industrial design and selection of ergonomic 
approach to contemporary furnishing. 
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1. Увод 
Цел на настоящото изследване е да се анализират 

предимствата и недостатъците на дизайнерските и модулните 
мебели. Предмет на проучването са съвременните мебели. 
Обект на доклада са модулните и дизайнерските мебели, които 
се сравняват с цел да се улесни изборът на мебел при 
обзавеждане на жилище. Направените изводи са полезни както 
за професионалисти (дизайнери, проектанти, инженери) и 
студентите от специалност “Индустриален дизайн“, така и за 
потребителите, на които им предстои избор и покупка. 

Модулните мебели са изключително популярни през ХХ 
век. През миналия век в България и Русия модулни мебели са 
използвани при обзавеждането на жилища, най-вече за 
интериора на холовото пространство. В Русия те са известни 
под названието „вносна стена“.  

Фиг. 1. Изглед на секция от миналото 
(източник - интернет) 

 

2. Модулни и дизайнерски мебели 
Под модулна мебел се разбира модулен комплект (набор от 

шкафове) за различни цели, поставени по протежение на 
стената един до друг. Шкафовете са стандартни и закрепени 
един за друг, за да се възприемат като едно цяло. Тази мебел е 
предназначена за обзавеждане на холовото, кухненското или 
спалното пространство. 

В последните години понятието стандартна мебел придоби 
различно значение. В днешно време при избора на мебел се 
акцентира върху мебелните модули, размери и външен вид. В 
търговската мрежа се предлагат различни видове модулни 
мебели: от мека модулна мебел до модулни шкафове. 
Популярността на тази масова мебел, според Бугаев, се дължи 
на възможността за трансформация на интериора. Тя може да 
се комбинира и монтира по различен начин като цяла мебел 
или може да се разделя на отделни части.  

Според нас модулната мебел е съставена от подвижни 
елементи с различни цвят, височина и дълбочина, които могат 
да се съчетават по различен начин, като не се губи стиловото 
единство на комплекта. Тя е подходяща за хол, дневна, кухня, 
спалня, гостна, детска стая (Фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Изглед на модулна мебел за детска стая на момче (източник - 
интернет) 

Съществуват два вида модулна мебел, подходяща за 
съвременното интериорно пространство на дома: мека и 
корпусна мебел. 

Меката мебел се свързва с диван, фотьойли, табуретка-
масичка и др. Диваните са сглобяеми и несглобяеми. 
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 Фиг. 3. Диван Dono 6100, дизайнер Кристиян Вернер. Мека модулна 
мебел, чиито елементи могат да се комбинират постоянно  
(източник - интернет) 

 

Съществуват и подвижни (мобилни) меки мебели. 
Блоковете за седене не са фиксирани неподвижно и могат да се 
разменят. 

Фиг 4. Модулна мебел за хол (източник - интернет) 

Предимствата на модулните мебели са следните: 

• Клиентът може да избере сам и да комбинира 
модулните елементи, като ги съчетава с личен вкус и собствени 
съображения. 

• Производителите гарантират точно съвпадение на 
цветове, размери, точки на закрепване и всички аксесоари. 

• Модулната мебел може лесно да се трансформира в 
интериора на апартамента чрез просто транспортиране. 

• Модерни модулни системи са оборудвани с панти, 
плъзгащи се, сгъваеми („акордеон“) врати и дори ролетни 
щори. По този начин универсален модулен гардероб лесно се 
превръща в лавици или дрешник само с премахване на вратата.  

• Стандартизираните елементи на модулите могат да се 
поберат в произволна конфигурация във всяка стая от 
жилището. С различните си размери, те могат да се разположат 
почти на всяко място, като например в плитки ниши или ъгли.  

• Възможност да се избере и закупи само един 
компонент от мебели, който е необходим на клиента. 

• Лесна мебел за сглобяване и монтаж. Механизмът на 
елементите позволява лесно и бързо да се съберат отделните 
части на мебелите, не се изискват специални умения.  

• Продават се онлайн. 
• Достъпна цена. 
 

Недостатъци 

• Модулната мебел не е украсена с красиви орнаменти 
или със сложна инкрустация.  

• Този модерен и практичен стил е по-подходящ за 
млади хора и любители на модерните интериори. 

• Друг недостатък на модулните мебели е, че са пряко 
свързани с неравностите на помещенията: ако стаята е с криви 
стени, ще е трудно да се обединят отделните елементи. 

• Продават се масово. 

 

Фиг. 5. Изглед на съвременни модулни мебели (източник - интернет) 
 

С термина дизайнерски мебели дефинираме авторски 
артистични мебели, които са висококачествени, уникални и 
модерни. 

Отличителните характеристики на дизайнерските 
(артистичните мебели) са: 

• Индивидуалност, яркост, необичайно съчетание на 
удобство и комфорт. 

• Дизайнерските колекции са предназначени да 
отговорят на модните тенденции, те са истински произведения 
на изкуството. 

• Тези продукти не са предназначени за масовия 
потребител, за разлика от стандартния фабричен продукт. 

• Обикновено, тези мебели са ръчна изработка. Те 
могат да се изработват в продължение на няколко месеца, така 
че няма нищо чудно във факта, че цената на дизайнерския 
модел е значително по-висока от цената на модулните мебели. 

Дизайнерските мебели са изработени от скъпи 
висококачествени материали, например от редки дървесни 
видове, темперирано стъкло, неръждаема стомана. Такива 
мебели могат да бъдат намерени на търгове, изложби и в 
луксозни магазини. 

 
Фиг. 6. Изглед на дизайнерски шкаф и маса (източник - интернет) 
 

Дизайнерските мебели се отличават още с: 
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• Изключително високо качество. Производството 
използва само естествени материали и съвременни 
технологии. 

• Изключителен дизайн. Тази мебел се характеризира с 
оригинален външен вид, благодарение на което тя 
привлича вниманието и придава на интериора 
индивидуалност. 

• Моделите на автора не съдържат вредни вещества, 
които могат да увредят човешкото здраве. 

 

3.Методика 
За да сравним предимствата и недостатъците, бе направена 

анонимна анкета. Темата на проучването е свързана с избора на 
мебели при обзавеждане на жилищна площ. Анкетирани са 
петдесет души на възраст между 18-70 години.  

Целта е да се опишат съвременните схващания на 
купувачите по следните проблеми: 

• за разликите между модулната и дизайнерската мебел; 

• къде биха обзавели с корпусна и къде биха избрали 
авторска мебел; 

• какви са предимствата и недостатъците на двата вида 
мебели според клиентите. 

Двата вида мебели бяха оценена по пет критерия: удобство 
и ергономичност, стил, възможност за трансформация, 
многофункционалност, мобилност и цена. 

 

4. Резултати и дискусия 
 

Таблица 1: Определящи характеристики при избор на модулна и 
дизайнерска мебел 

 

Характеристики Модулна мебел Дизайнерска 
мебел 

Удобство и 
ергономичност 

25 25 

Стил 15 35 

Възможност за 
трансформация 

30 20 

Многофункционалност 35 15 

Мобилност 30 20 

Цена 40 10 

 

 
Фиг 7. Резултати от анкета 

На първия въпрос „В какво жилище живеете?“ 70% от 
анкетираните отговарят - в апартамент, 20% живеят в къща, а 
само 10% - на квартира. 

 

 
Фиг 8. Резултати от анкета 
 

На втория въпрос 60% от купувачите на мебели посочват, 
че най-важните критерии за тях при избора на мебели за дома 
са цената и качеството. 20% се съобразяват с удобството и 
ергономичните характеристики на мебелите. 8% от 
анкетираните добавят свои критерии при покупка на мебели. 
Например - корпусни мебели без много витрини, време на 
изработка и доставка, цвят и форма. 
 

 
Фиг 9. Резултати от анкета 

 
На въпроса „Каква е дизайнерската мебел?“ анкетираните 

приемат за дизайнерска скъпата, модерната и ръчно изработена 
мебел. 40% посочват и други качества като инкрустация, 
авторска идея, изработена според желанията на клиента, както 
и оригинална мебел. 

 

 Фиг 10. Резултати от анкета 
 

Според фактора пол в направената анкета по-активни са 
жените, отколкото мъжете. 60% от нежния пол отговарят на 
поставените въпроси и показват добра информираност за 
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съвременните мебели и обзавеждане. Около 40% от 
представителите на силния пол се включиха в обсъждането. 
 

 
Фиг 11. Резултати от анкета 

Анкетата показва, че 70% от младите хора на възраст 18-39 
години предпочитат модулна мебел и се интересуват от модни 
тенденции в обзавеждането. 26% са за представителите на 
възраст между 40-65 години, които избират дизайнерска мебел 
и едва 4% са анкетираните, които са над 65 години и 
предпочитат комбинаци от двата вида мебели. 

Други въпроси, които бяха посочени в анкетата, са 
следните: „Каква мебел бихте избрали за помещенията във 
Вашето жилище“? 
 

Таблица 2. Избор на мебел за различни помещения 
Помещение Дизайнерска 

мебел 
Модулна мебел 

Хол 35 15 

Кухня 10 40 

Спалня 25 25 

Детска стая 30 20 

Друго 20 30 

 

От отговорите става ясно, че 35 от анкетираните биха 
избрали дизайнерски мебели за обзавеждане на хол, 30 от тях 
предпочитат артистична мебел за детската стая. 40 от 
купувачите биха избрали модулна мебел за кухнята, 30 - за 
кабинет, баня, коридор, а 25 - за спалнята. 
 

Таблица 3. Дизайнерски мебели – предимства и недостатъци 
Предимства и недостатъци на дизайнерските мебели 

Предимства Недостатъци 

Индивидуална мебел Скъпа мебел 

Уникална Вносна мебел 

Стилна Задължаващи със стила си 

Не са стандартни Изработват се по-бавно 

Красиви Понякога изглеждат 
футуристично и им липсва 
практичност 

Различни Може да има разлика между 
представа и продукт 

Модерни Нефункционални 

Оригинални Непрактични 

Удобни По-малък брой български 
дизайнерски мебели 

Отличителни Не се сменят често 

Артистични По-трудно се поправят 

 

    Таблица 4. Модулни мебели – предимства и недостатъци 
Предимства и недостатъци на модулните мебели 

Предимства Недостатъци 

Практични Масово се произвеждат 

Мобилни Ниско качество 

Лесно се комбинират и 
съчетават 

Еднотипни 

Бърза доставка Повтарящи се 

Серийно производство Некачествени материали 

Клиентът харесва и купува Могат да се видят във всеки дом 

По-евтини Липса на оригиналност 

Мултифункционални Малък избор 

Изпитани качества Бързо се повреждат  

По-лесно мобилни Недостатъчно качествени и 
красиви 

 

На въпроса „Кои са предимствата и недостатъците на 
дизайнерските и модулните мебели?“ клиентите дават 
балансирани отговори. И двата вида мебели имат голям брой 
предимсва и недостатъци. 

 
 

5. Заключение 
В заключение можем да обобщим, че в наши дни 

купувачите са склонни да обзавеждат жилищата си както с 
модулни, така и с дизайнерски мебели. И двата вида мебели си 
имат своите предимства и недостатъци. Предимствата на 
модулните конструкции са многофункционалност, практичност 
и цена. Предимствата на дизайнерските мебели са уникалност, 
качество, оригиналност. Недостатъците, които се свързват с 
модулността са масово производство, качество, а при 
авторските - цена, бавна изработка, вносни мебели. 
Компромисът, който клиентите правят е да избират 
дизайнерски артистични мебели за част от жилищните 
помещения като хол и дневна. Модулните мебели се 
предпочитат за кухни, детски и коридори. Критериите, с които 
потребителите се съобразяват са качество, цена, форма, цвят и 
време за изработка и доставка. 
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