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Villa R1 is a summer house located on the Black Sea coast. It is situated 
on а hill above the sea level. The site has an unobstructed view towards 
the sea and rich surrounding greenery. On the plot there was a neglected 
3-storey building which took up a large part of the site. Contrary to the 
old cumbersome building, the new Villa R1 is designed using a series of 
pavilion-style low level volumes organised under a common flat green roof 
and placed in a lush green park environment.

The main volume of the house is situated right at the edge of the 
northeastern part of the plot and it is facing towards the sea, in order 
to maximize the view and the feeling of being one with nature. The 
monolithic quality of the façade facing towards the internal part of the plot 
contrasts with the “openness” of the façade facing the sea. Only the glass 
façade of the main entrance breaks the solidity of the volumes and gives a 
hint of the internal life of the house. 
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Вила R1 е лятна къща, разположена на брега на Черно море. 
Разположена е върху хълм над морския бряг с безпрепятствената 
гледка към морето и богата заобикаляща зеленина. Върху имота 
имаше занемарена постройка на три етажа, която заемаше голяма 
част от имота. Противоположно на старата масивна сграда, новата 
Вила R1 е решена с павилионно-разположени нискоетажни обеми в 
богато озеленено парково пространство.

Основният обем на вилата е разположен на ръба на североизточната 
част на имота и е ориентиран към морето, за да се възползва от 
гледката и да създаде усещане на единство с природата. Монолитната 
архитектектура на фасадата ориентирана към вътрешността на имота 
контрстира с “отвореността” на фасадата към морето. Остъклената 
фасада на входното пространство разкъсва плътните обеми и загатва 
за вътрешния живот на къщата. 

СИТУАЦИЯ
SITUATION
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1 - Черно Море / Black Sea
2 - Вила R1 / Villa R1
3 - Обслужв. павилион / Service pavilion
4 - Къща за гости / Guest house 
5 - Външно барбекю / Outdoor barbeque
6 - Фитнес и СПА / Fitness and SPA
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ПОГЛЕД ОТ УЛИЦАТА
VIEW FROM THE STREET

ПОГЛЕД ОТ МОРЕТО
VIEW FROM THE SEA


