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A main goal for the project was to emphasize the connection between outdoor and indoor spaces. For this 
reason, the house is spread out mainly on ground floor level and almost every room is accessible from the garden. 
Intentionally, a roof overhang surrounds all of the glazed facades of the building, protecting the occupants from 
rain and harsh sun, as well as creating plenty of outdoor relax zones. A lot of the typical internal functions of the 
house are transferred outside in separate pavilions, integrated in the architecture of the villa – an outdoor barbeque 
pavilion with kitchen and dining room, SPA and fitness pavilion, guest house pavilion and service pavilions.

The villa has an atypical spatial organization. In the main volume is placed the apartment of the owner – it has a 
large living room on the first level and a master bedroom on the second level. Vertical access to the second floor 
is by an impressive spiral staircase. On either side of the owner`s apartment are placed two separate apartments, 
each with two bedrooms. In separate pavilions are organized the guest rooms and service spaces. The vast outdoor 
terrace around the pool, the large living room and the summer barbeque become the spaces which bring the 
occupants together during the day.

A big challenge in this project was designing a living room facing the sea without any columns inside the space, 
with a structural span of 21m between the load-bearing elements. This was achieved by using 27m long and 1.1m 
tall pre-cast concrete beams hidden in the ceiling. 
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Основна тема на проекта е връзката между вътрешните и външните простраствата. По-голямата част от 
програмата на къщата е разположена на ниво терен и почти всички помещения са достъпни от двора. 
Пред остъкляванията са проектирани козирки за защита от слънце и дъжд, създаващи много външни 
покрити зони за релакс. Много от типичните вътрешни пространства са изнесени в отделни павилиони, 
интегрирани в общата архитектура на вилата – павилион за барбекю, външна кухня и трапезария, 
павилион за СПА и фитнес, павилиони със стаи за гости и обслужващи помещения.

Вилата има нетипична пространствена организация. В основното тяло е разположен апартаментът на 
собственика, с голяма дневна на първото ниво и спалня на горното ниво. Достъпът до второто ниво е 
през впечатляваща вита стълба. От двете страни на апартамента на собственика са разположени още 
два апартамента, всеки с дв спални. В отделни павилиони за разположени стаите за гости и служебни 
помещения. Голямата външна зона около басейна, просторния хол и лятната кухня са пространствата, 
които събират обитателите на къщата заедно през деня. 

Голямо предизвикателство в този проект беше изграждането на  обширна дневна ориентирана към морето 
без никакви колони в нея с конструктивна широчина от 21м между носещите стени. Това е постигнато 
чрез използването на предварително напрегнати стоманобетонни греди с дължина 27м. 
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