
Дамян Петров 

Всичко, което човек трябва  

да знае, когато избира  

картина за стена 7-ТЕ  

ЗЛАТНИ 

ПРАВИЛА  

ПРИ ИЗБОР НА 

КАРТИНА 

www.petrovkartini.com 



Съдържание 

3 

7 

11 

14 

22 

28 

33 

36 

 От къде да си изберем  картина? 

 Как да изберем подходящата картината? 

 Цена и документация на картината. 

 Репродукция или оригинал? 

 Как да изберем рамка? 

 Къде и как да закачим картината? 

 Как да се предпазим от измами? 

 Специален Бонус!!! 

Дамян Петров Арт – Всички Права Запазени 



3 

От Къде да си Изберем 

Картина? 

   Често хората си мислят, че изборът на картина е лесна задача, но 

когато се сблъскат с голямото разнообразие на произведения на 

изкуството, по-скоро се объркват. Това е напълно нормално при 

огромния избор от сюжети, формати, техники и рамки. 

ФИЗИЧЕСКА ГАЛЕРИЯ 

 

   Често, когато хората 

започват да търсят картини 

за стена първият вариант, 

за който се сещат, е някоя 

галерия. Като цяло този 

вариант е добър, но има 

някои уловки. 

   В галериите почти винаги има надценка и в някои случаи достига до 

30%, което се отразява доста сериозно на цената. 

 

   Картините в един дом придават неповторимост и особено усещане, 

но много лесно може да се постигне и обратен ефект. Ако творбата не 

е съобразена с цялостното излъчване на интериора и в частност на 

мястото, където е поставена картината, тя може да пречи повече, 

отколкото да допринася за визуалната естетика. Нека започнем, като 

разгледаме ,от къде можете да си изберете картина. 
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КАРТИНИ ОНЛАЙН 

При избор на картини за дома друг вариант е пазаруването онлайн. 

Вече много бизнеси се фокусираха в интернет, което е чудесно за крайния 

потребител, защото му спестява време, а и законът е зад него, ако не 

хареса стоката, която е поръчал.  

   Оригинална маслена картина със среден формат, примерно 50 на 70 см. 

рядко е под 300 лева. С 30% надценка става със 100 лева по-скъпа. В този 

случай е добре да се свържете директно с художника. Галерията ще ви 

предостави неговите координати и ще можете впоследствие да се чуете 

лично с него и да избегнете надценката на галерията. 

 

   Голямото предимство на физическите галерии е, че виждате картината на 

живо, но имайте предвид, че на вашата стена картината може да не седи 

толкова добре. Има значение осветеността, ъгълът на виждане и т.н. 
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Цените в интернет са обикновено най-ниски с изключение на сайтове, 

които са посредници на художниците. Там обикновено отново има 

надценка. Голямо предимство е, че можете да върнете картината до 2 

седмици, без да давате каквито и да било обяснения. Такъв е закона за 

онлайн пазаруването. Недостатъкът е, че не можете да видите на живо 

творбата и е възможно да има разминаване между цветовете и контраста. 

Различните монитори и дисплеи също оказват влияние. Често снимките в 

интернет изглеждат по-добре от самите продукти на живо. Това е 

причината, всички снимки на моя сайт да минават лично през мен, за да се 

уверя, че се доближават максимално до цвета и контраста на оригиналната 

картина.  

 

Добре е да се избират сайтове на отделни художници, защото там 

цената ще е по-добра от общите сайтове. За целта, обаче, е добре, първо 

да намерите автор, който ви допада, което най-лесно може да стане от 

големите сайтове, които предлагат творби на много художници. Тук ще ви 

дам един ценен съвет: Когато се свържите директно с автора, винаги 

питайте дали можете да ползвате някаква отстъпка. Художниците, често са 

склонни да намалят леко цената. 
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 Често, когато ще се купува  повече от една оригинална картина, 

бюджетът се покачва доста. Някои хора по начало нямат възможност да 

отделят големи средства при избора на картини за дома. Тук добро 

решение е репродукцията. Какво представлява репродукцията и какви са 

нейните предимства ще разгледаме в глава номер четери. 

 

   Много хора се подмамват и си поръчват разни пана от няколко части. 

В онлайн джунглата е пълно с хиляди примамливи оферти за подобни 

декорации. Снимките изглеждат чудесно на фона на прекрасни интериори, 

но моят опит сочи, че в повечето случаи подобна покупка не си заслужава. 

Многократно са ми се оплаквали, че качеството на изображението е лошо и 

резолюцията е ниска. Изпращат им снимките без твърд гръб и тепърва 

трябва да се чуди човек как да ги сложи и т.н. Ако се спрете на такъв 

вариант, моят съвет е да поръчате от голям и известен сайт, който се е 

специализирал специално в тази дейност. Когато става въпрос за покупка 

на картини, не е добър вариант да се пазарува от сайтове, които продават 

всичко (от дъвки до леки автомобили). В този случай евтиното често излиза 

скъпо. 
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Как да Изберем  

Подходящата Картина? 

   Едно е да изберете картина, която да ви харесва и съвсем друго е 

да изберете такава, която ще стои добре на мястото, което сте й 

предвидили. Често хората се влюбват в определена творба, но 

впоследствие се оказва, че тя не се вписва в техния интериор. Как да 

избегнете този момент? Ето няколко прости, но важни съвета, които 

е добре да имате предвид когато избирате картини: 

АБСТРАКТНА ИЛИ РЕАЛИСТИЧНА КАРТИНА 

    

   Тенденцията е хората да се спират на реализма, но това не значи, че 

абстрактното изкуство е за пренебрегване. Въпреки, че зависи от 

конкретния случай, за модерен и изчистен интериор със стилизирана 

мебел подхождат повече абстрактни творби. 

   На класическия или ретро дизайн отиват повече реалистични. Много 

хора се допитват до дизайнер относно избора на картини. Според мен 

не е лоша идея, но трябва да се помни, че не дизайнерът, а 

собственикът ще ги гледа всеки ден. 
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КАКЪВ РАЗМЕР ДА СА КАРТИНИТЕ 

 

   Колкото по-голяма е една стена, толкова по-голяма картина може да 

понесе и обратното. Винаги трябва да се има предвид, че картината трябва 

да има място, за да “диша”, а не да е забита до мебели и т.н. Малка 

картина на голяма стена не седи особено добре и затова е важно да се 

организира пространството по подходящ начин (с добавяне на цвете или 

друг елемент, който да кореспондира подходящо с картината и стената). 

 

 

ИЗБЕРЕТЕ ТЕХНИКА 

Техниките са толкова много, че не могат да се изброят, но аз ще 

разгледам основните. Акварелът е много подходящ за сдържан, светъл и 

ефирен интериор, понеже обикновено въздейства много леко и деликатно 

на наблюдателя. От друга страна, маслената живопис седи много “по-

сериозно” и се свързва добре с класически интериор, където преобладава 

цветът на дърво и присъства повече детайл. Черно-бялата графика, а дори 

и цветната, се вписват изключително добре в модерни и изчистени 

интериори. Все пак това са общи принципи и за всяко произведение е 

строго индивидуално. 

ВАЖНО ЗА КОНТРАСТА 

Ако картината е много 

контрастна, може да се получи 

същият ефект като при колорита. 

Не забравяй, че творбата трябва 

да допълва и да кореспондира с 

интериора, а не да го превзема и 

да дразни окото. 
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Картината, често е с подходяща рамка, която художникът е избрал, но 

това не значи, че тази рамка ще се впише във вашия интериор. По принцип 

подмяната на рамка не е нещо скъпо и сложно, но е препоръчително да се 

извърши от специалист. Много добра практика е да се снима стената с 

целия интериор, за който се търси картина. После в галерията или в 

магазина може да се използва снимката като ориентир при избора. Как 

точно да си изберете подходяща рамка ще разгледаме по-нататък. 

    

ВНИМАВАЙТЕ ЗА КОЛОРИТА 

Ако картината е много пъстра, а интериорът изчистен и стилизиран, 

най-вероятно творбата ще се “набива на очи” повече от желателното. Дори 

може да дразни в началото. Обратният вариант също не е много удачен. 

На един интериор, при който преобладават наситени и активни цветове, 

една нежна и дискретна графична творба, която се придържа към сивите, 

преливащи нюанси буквално ще се изгуби. Може да седи повече като 

дефект на стената, отколкото като произведение на изкуството. Въпреки 

всичко, златното правило е, че окото свиква с всичко. Колкото по-лошо е 

съчетанието, толкова повече време е необходимо, за да спре на човек да 

му прави впечатление. 

 

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИ РАМКИ 
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КАРТИНА ЗА ПОДАРЪК 

 

    Ако картината е за 

подарък, най-добре е да се 

консултирате с човека, на 

когото ще се подарява 

творбата. Така, обаче, може 

да се загуби елементът на 

изненадата. Вариантите в 

този случай са следните: 

   Единият е да помолите някого да разпита, какви произведения на 

изкуството харесва човекът или директно да му се покажат няколко 

варианта и да се поиска мнението му. Другият вариант е да се доверите на 

интуицията си. По принцип най-важният въпрос е дали картината трябва 

да е абстрактна или не. Ако ще е абстрактна, изборът е по-случаен. Ако 

ще е реалистична картина тогава има едно неписано правило – мотивите с 

цветя (вази, полета с цветя и т.н.) са по подходящи за дамите. 

 

КАК ЩЕ СТОИ КАРТИНАТА НА СТЕНАТА 

 

   Как да разберете дали една картина ще стои добре на вашата стена с 

рамката, която сте си избрали? Една картина може да пасва идеално на 

една стена и да седи като “шамар” на друга. Същото важи за рамката по 

отношение на стената и по отношение на самата картина. За това ще 

говорим по-нататък. 

 

   Всички тези правила имат за цел да ви насочат. Не забравяйте, че най-

важното нещо е, катината да ви харесва. Доверете се на вътрешното си 

чувство за естетика. 
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Цена и Документация  

на Картината. 

   От какво зависи цената на картините? Защо някои са много по-

скъпи от други? Кои са основните фактори, които оказват влияние 

върху цената на дадено произведение на изкуството.  

КОЙ Е АВТОРЪТ 

 

   Ако художникът е известен, картините обикновено са много по-скъпи. 

Ако авторът е известен, но е починал, цените се качват допълнително. 

Колкото по-отдавна е живял, толкова по-висока е стойността на 

изкуството му. 

КАКВА Е ТЕХНИКАТА 

 

   Зависи с какво е нарисувана 

картината. Ако е с по-трайна, 

техника, обикновено цената е по-

висока. Например, маслената 

живопис е изключително 

издръжлива във времето за 

разлика от акварела  

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЦЕНАТА НА КАРТИНАТА 

                                   . Рисунката с молив не е толкова трайна, колкото 

графичен отпечатъкът с мастило, както и отпечатъка не е толкова 

траен, като маслото. 



12 

ФОРМАТА НА КАРТИНАТА 

 

   Това не е закон, но обикновено по-големите картини са по-скъпи от 

по-малките когато става въпрос за един и същи художник. Изключение 

правят ситуациите, когато зад картината има някаква специална 

история, която допълнително вдига нейната стойност. Често има 

случаи когато цената на картините не се влияе от размера им. 

Сертификат на картина е необходимо да се изисква при 

закупуването на оригинална картина. Той може да се издава директно от 

художника или галерията, от която се купува. Целта на този документ е 

да съдържа информация за творбата, автора и датата на създаване на 

произведението. Добре е да има снимка на картината, подпис и печат на 

художника или галерията. 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАРТИНА 
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Целта на този сертификат е да бъде неразделна част от 

картината. Защитава собственика на картината, като доказва, че 

творбата не е открадната и художникът или галерията не могат да 

предявяват претенции към произведението на изкуството. 

  

Факт е, че много малко галерии и още по-малко художници 

представят такъв документ. Причините са няколко. Едната е, че не 

знаят, какво представлява сертификатът и как да го направят. Другата 

е, че клиентите не изискват такъв документ. Третата е, че на повечето 

галерии и най-вече на художниците по принцип не им се занимава с 

това. Факт е, че всяка оригинална картина е добре да се придружава с 

такъв документ. Сертификаът е необходим  и при изнасяне на картина 

зад граница.   

 

 Важно е да се отбележи, че подобен документ не прехвърля 

авторските права при собственика на картината. 
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Репродукция и Оригинал? 

Какво да Изберем? 

   Оригиналната картина винаги е за предпочитане, ако човек 

държи да притежава нещо неповторимо. Все пак и репродукцията 

на картина е един прекрасен вариант, който въобще не е за 

пренебрегване. Когато се търси просто крайният ефект и 

впечатление, принтовият отпечатък е много добър вариант. 

Изключително разпространено е схващането, че репродукция на 

маслена картина е нещо лошо. Много хора гледат на оригиналната 

картина като на инвестиция и тя наистина може да е такава. Чували 

сме за хора, които са намерили картини на известни майстори 

затрупани в нечий килер или мазе, които после са били продадени за 

шокиращи суми. Всички тези легенди и истории са накарали хората 

да гледат на репродукциите, като на нещо от което няма смисъл. Но 

дали е така??? Нека разгледаме първо какво точно представлява 

репродукцията на оригинална картина: 
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Репродукцията е добре да е обработена със специален защитен 

лак, който предпазва цветовете от изсивяване. Той също придава гланц 

на изображението, което допълнително го доближава до оригиналния 

живописен слой. Всяко копие е препоръчително да е със същите 

размери както оригинала, което има за цел да направи така, че на 

практика въздействието да е същото както при автентичната картина. 

Изработването на по-малки репродукции е допустимо и изображенията 

изглеждат още по прецизни и детайлни, но увеличаването на 

оригиналното изображение обикновено води до влошаване на 

качеството (все едно да увеличаваме снимка с малка резолюция). 

Въпреки това, при изчистени и стилизирани композиции може да се 

надхвърли оригиналния размер, но колкото по-малко, толкова по-добре. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕПРОДУКЦИЯТА 

 

   Репродукция на оригинална маслена картина е алтернативен начин да 

се докоснете до изкуството на определен автор. Тя представлява 

висококачествен дигитален печат с еко мастила върху платно, което е 

опънато на дървена подрамка, точно както оригиналната картина. 

Качествените репродукции са изработени така, че отклоненията в 

цветово и контрастно отношение да са минимални. 
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Всичко това прави избора на репродукция един прекрасен начин да 

внесте стил и уникалност във вашия интериор или да зарадвате любим 

за вас човек. Този вариант е изключително подходящ за декорация към 

на хотели, заведения и административни сгради (особено, когато 

времето и парите са ключов фактор).  

 

Хубаво е, когато се купува репродукция за подарък да бъде 

уточнено, че не става въпрос за оригинална маслена картина. Все пак, 

би било неприятно, ако в впоследствие човек види някъде същата 

картина, която е закачена в хола или в спалнята му. Шансът за това, 

естествено е малък, но не е изключено и някой по-компетентен по 

темата да разкрие, че определена творба е принтирана, а не е, 

оригинална ръчно рисувана картина. 

   Основните причини са две. 

Първата е когато оригиналната 

картина вече е собственост на 

някой друг. Практика на запад, а 

отскоро и у нас, е тиражирането на 

оригинални картини. Когато няколко 

различни галерии желаят да 

притежават една и съща картина в 

експозицията си, изработването на 

висококачествени копия е отличен 

вариант. Често дори посетителите 

не подозират, че наблюдават 

репродукция. С напредването на 

технологиите това е лесно и 

достъпно.  

ЗАЩО РЕПРОДУКЦИЯ 
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   Другата причина хората да избират репродукцията е, че цената е в 

пъти по-ниска от тази на оригиналната картина. Не всеки може да си 

позволи оригинална ръчно рисувана картина, а цената за някои хора 

често изглежда висока.  

 

1. Впечатлението и 

въздействието от 

репродукцията е същото 

като от оригиналната 

картина на разстояние 

повече от 1.5 метра. 

Истината е, че хората 

рядко се приближават и 

заглеждат от                          по-близо, когато картината е вече окачена на стената. 

  

2. За украса на дома, а не с цел инвестиция, репродукцията е прекрасно 

решение особено за хора, които търсят крайния ефект. 

 

3. Цената е един от главните фактори за повечето хора. Репродукциите 

обикновено са в пъти по-евтини от оригиналите, но често не се 

различават особено. 

 

4. Цветността и контраста на репродукцията са почти като на 

автентичната творба (да не говорим, че понякога се наблюдава дори 

парадоксът, копието да изглежда дори по-добре). Това е в следствие на 

различните пигменти в боите и в мастилата на принтера, както и от 

обработката на самото изображение преди печат. 

СЕДЕМ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ РЕПРОДУКЦИЯ 
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5. Принтирането върху акварелен картон и платно (американ, канаваца и 

т.н.) придават релеф, който допълнително доближава  репродукцията 

към оригинала. 

 

6. С напредването на технологиите принтираните картини стават все по-

трайни и цветовете се запазват дълго във времето. Допълнително 

нанесеният лак спомага за постигането на този ефект. 

 

7. Не всички репродукции са свободно тиражирани. Картините на 

класици се печатат вече едва ли не във всеки гараж (образно казано), 

докато творбите на съвременните майстори са под строг контрол и 

придружени със сертификат, който доказва, че творбата (макар и 

репродукция) не се разпространява свободно и притежанието й е все 

още, един вид, привилегия. 

 

 

ВАЖНО!!! Всичко това важи за висококачествени репродукции, 

които се изработват под надзора на автора, който да следи за 

тяхното качество. 
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КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ РЕПРОДУКЦИЯ ОТ ОРИГИНАЛ 

   Отпечатването на репродукция никога не е било по-лесно. Поради 

напредването на технологиите са се появили нови модерни 

принтери, които могат да печатат на ленено платно, американ, 

канаваца и т.н. Това прави изработването на копие много лесно и в 

същото време трудно разпознаваемо. Това важи както за маслените 

картини, така и за акварелите, които още по-трудно се разпознават, 

понеже са отпечатани на картон и често са под стъкло. Понякога 

художниците доработват върху репродукцията с истински бои, което 

допълнително може да заблуди хората. 

 
НАЙ-ДОБРИТЕ НАЧИНИ ДА 

РАЗПОЗНАЕТЕ РЕПРОДУКЦИЯ 

ОТ ОРИГИНАЛ 

 

1. Оригиналната картина има 

характерен релеф, който се образува 

от различната дебелина на слоя боя 

върху платното. Обикновено се усеща 

лесно при допир с ръка. 

 

2. Друг вариант е да обърнете 

картината с гръб към вас и да я 

вдигнете срещу светлината. 

Оригиналната                            картина не пропуска равномерно светлината, понеже на 

места боята е повече, а на места е по-малко. 

 

3. Цените на репродукциите обикновено са доста примамливи. Това е 

сигнал, че картината може да не е оригинал. 
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4. Купувайте картини само от галерии или директно от художниците. 

Това е сигурен начин да избегнете покупката на репродукция (въпреки, 

че не е гаранция). Най-добре е да се попита. 

 

5. При акварелите е изключително трудно разпознаването. Оригиналната 

творба и копието ще имат еднакъв релеф, понеже са отпечатани на един 

и същи картон. Разлика няма да има, защото акварелната техника не 

предава допълнителен релеф. В този случай най-добрият начин да 

различим репродукцията е, като я разгледаме внимателно под силна 

лупа. Така, ако е отпечатък, ще се виждат малки точици, които показват 

как принтерът е нанасял мастилото. 

 

НАЙ-ОПАСНИТЕ 

ИМИТАЦИИ 

     

   Някои художници правят 

следния номер. Тиражират 

няколко репродукции и после с 

истински бои дорисуват 

набързо някои участъци от 

картината, като по този начин 

се получава реален релеф от 

боите.  

   Това прави всяка полурепродукция уникална, но това далеч се 

различава от една оригинална картина. В този случай разпознаването на 

репродукцията е по-трудно, но не е невъзможно. Тайната е да се 

погледне на местата от творбата, където няма никакъв релеф от боите. 

Ако тези участъци изглеждат принтирани, най-вероятно картината е 

реплика и е доработвано върху нея. Много е неприятно човек да си купи 

картина, която мисли, че е уникат, а в последствие да разбере, че това е 

серийно производство. 
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   Има техники за добавяне на ръчен релеф върху репродукции, но 

това трябва да е упоменато в описанието на продуктите. Този ръчен 

релеф, обаче, се разпознава лесно, защото често не съвпада с 

движението на четките или е прозрачен. Имитациите са наистина 

много, но само със знанията от тази книжка може лесно да 

разпознаете истинска картина от репродукция или полурепродукция. 

Съществуват и триизмерни принтери, които могат да сканират и да 

направят същия релеф като на оригинала, но това е много скъпа 

технология. 

 

РЕПРОДУКЦИЯ ИЛИ ОРИГИНАЛ? 

КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ? 

 

   Отпечатването на репродукция е добър вариант за малък подарък 

или непретенциозни клиенти, но далеч не може да се сравнява с 

автентичния колорит, плътността на цветовете и въздействието на 

оригинала. 
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Как да Изберем Рамка? 

   Изборът на рамка за картина често пъти може да се окаже 

проблем (особено, ако не се знаят някои основни правила). 

Външната рамка е “нож с две остриета”. Както може да придаде 

завършеност на една творба, така може и да се постигне обратен 

ефект. 

 

 

КОИ СА ПЕТТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РАМКА 

   По принцип всичко е въпрос на 

естетическо усещане, но като 

цяло, според мен, има няколко 

основни принципа, които трябва 

да се спазват: 

 

1. Рамката има за задача да 

допълни и завърши творбата, а 

не да привлича вниманието 

върху себе си.                          Затова основното правило е да не “дърпа” окото повече 

от картината. Ако картината е със сдържан и дискретен колорит, 

рамката трябва също да не е натрапчива. 

 

2. Рамката трябва да е съобразена, преди всичко, с картината, а не с 

интериора. Когато се избира рамка, се мисли за картината, а не за 

цвета на стената или мебелите… 

 

3. Ширината на рамката трябва да е съобразен с размера на платното. 

По-широките профили подхождат, съответно, на по-големи по размер 

платна и съответно обратното. 
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4. По-добре рамките да са в дискретни нюанси. Активните и пъстри 

цветове са удачен избор, само когато имат за задача да допълнят и 

кореспондират целенасочено с колорита на картината. 

 

5. Добре е да носите картината с вас, когато избирате подходящ профил 

за рамка. Едно от предимствата е, че ще наложите на живо съответния 

профил и ще прецените дали стои добре, а другото е, че ще може да се 

консултирате и с хората, от които ще си поръчвате рамката. 

 

ДЪРВЕНА ИЛИ ПЛАСТМАСОВА РАМКА ДА ИЗБЕРЕМ 

 

   В кои случаи трябва да изберем дървена рамка и в кои случаи е добре 

да се спрем на пластмасовите. Кои са основните предимства и 

недостатъци на двата варианта?  

ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ 

 

   Преди години единствените 

варианти за рамки на картини 

са били дървените. С 

напредването на технологиите 

се появиха и пластмасовите 

рамки. Те са изработени от 

 

 

 

специална PVC-пяна и значително повече предимства пред  дървените. 

 

1. Първото предимство е, че са изключително леки и не се влияят от 

температурни условия като влагата, например. 

 

2. Друго предимство е, че поради процеса на създаването им, има 

огромен избор от най-различни профили и лесно може да се намери 

подходяща рамка за всяко изображение. Профилите на пластмасовите 

рамки са боядисани и могат да имитират както метал, така и дърво. 
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3. Пластмасата, е изключително устойчива във времето и съответно 

рамките от PVC пяна не се променят или деформират във времето. 

 

4. Цената на PVC рамките е по-ниска от тази на дървените. При избор 

на по-голямо количество това е от сериозно значение. 

 

   Недостатък на пластмасовите рамки е, че не са изработени от 

естествен материал и не могат да постигнат благородния ефект на 

истинското лакирано дърво, както и неговата естествена структура. 

Освен това, ако се ударят или надраскат, трудно подлежат на корекция. 

Ако рамката е боядисана черно, а пластмасата е светла, при 

нарушаване на горния слой ще се покаже светлият материал от PVC-то. 

Добрата новина е, че картината обикновено се закача на стената и не се 

мести постоянно. Дори при транспортиране си има начини да се защити 

профилът да бъде защитен от евентуални наранявания. 
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ДЪРВЕНИ РАМКИ ЗА КАРТИНИ 

    Дървото е един от най-използваните и красиви материали от човека. 

Освен, че е естествен материал, дървесината може да създаде 

неповторимо излъчване ако се подчертае естествената й структура. 

Предимствата са: 

 

1. Масивно и изискано излъчване. 

 

2. Естествена красота на структурата на дървото. 

 

3. Дървените рамки са изключително здрави. 

 

4. Естествен природен материал 

 

   Недостатъците на дървените рамки са, че тяхното изработване е доста 

трудоемко. Човек трябва да е майстор, за да се занимава с подобна 

дейност. Съответно и цената им е по-висока от тази на пластмасовите 

рамки. Възможно е да се деформират от влагата и не са особено 

устойчиви на външни влияния. Също така, дървените рамки са по-тежки 

от пластмасовите. 
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  ДЪРВЕНИ ИЛИ ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ ДА ИЗБЕРЕМ 

 

   С оглед на всички предимства и недостатъци, всеки може да си направи 

сметката, от каква рамка се нуждае. Има, обаче, някои конкретни случаи, 

които трябва да се имат предвид. 

 

    

    Ако се колебаете между дървена или пластмасова рамка, според мен, по-

добрият вариант за вас е пластмасовата рамка. Не случайно PVC-

профилите се наложиха на пазара. Огромният избор, ниската цена и 

устойчивост на пластмасовите рамки ги направиха предпочитан избор за 

почти всички съвременни художници. Истината е, че съвременните рамки 

имитират изключително успешно дърво и метал, което създава нужния 

ефект, който хората търсят. Да не говорим, че когато една картина, снимка 

или гоблен застане на стената, много рядко някой ще тръгне да изследва от 

какъв материал е рамката. А и все, пак ролята на рамката е да допълва 

картината и да й придава завършеност, а не да привлича внимание към 

себе си. 
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ИЗБЕРЕТЕ ПЛАСТМАСОВИ РАМКИ, АКО: 

    

1.  Ако искате голямо разнообразие от избор на профили. 

2.  Ако ще поръчвате голямо количество или цената е фактор във вашият 

случай. 

3.  Ако рамката няма да се разнася много и няма да има шанс да бъде 

надрана или ударена по някакъв начин. 

4. Ако за вас е важен крайният ефект, а не вида на материала. 

 

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРВЕНА РАМКА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

 

1. Ако интериорът е от масивна дървесина и искате да съчетаете 

картините мебелите и останалите елементи в помещението. 

2. Ако идеята е рамката да е с естествените шарки на дървото. 

3. Ако държите на естествените материали в помещението. 

4. Ако искате рамката да има специфична дърворезба. 

5. Ако цената не е проблем за вас. 
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Къде и Как да  

Закачим Картината? 

   Оказва се, че понякога не е толкова лесно да се избере подходящо 

място за дадена картина в конкретния интериор. Кои са основните 

неща, които трябва да имате предвид когато избирате място за 

картина? 

КОИ СА ПЕТТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА МЯСТО ЗА КАРТИНА 

1. Най-важното преди всичко е, 

картината да стои добре 

композирана на стената и като 

цяло в интериора. Чувството за 

композиция е нещо, което не се 

учи, а е въпрос на вътрешно 

усещане. Ако картината ви 

харесва на дадено място, значи 

мястото и е там. В крайна сметка                                                            ще си я гледате вие. 

 

2. Добре е картината да е съобразена с размера на стената. Голяма 

картина – голяма стена и обратното. Трябва да се “овладее” 

пространството. Хубаво е да се има предвид, че картината допълва 

интериора и нейното място е хубаво да е съобразено с мебелите, врати, 

прозорци и т. н. 

 

3. Хубаво е картината да е на нивото на очите. Ако обаче не стои 

естетически добре в конкретния интериор, подлежи на корекция (виж 

правило 1). 
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4. Трябва да има пространство около картината, за да може тя да “диша”. 

Минимум 25-30 сантиметра. Да не се забива много близко до мебелите 

или до прозорци и врати. Не е добра идея да има предмети пред 

картината (фикуси, стойки и т.н.) 

 

5. Мястото трябва да е осветено. И най-хубавата картина е нищо в 

мрачно помещение. Колорита и контраста (като цяло магията на една 

картина) зависят от осветлението. Добра идея е да се монтира насочено 

осветление – малка диодна лампа на 20 см. над картината, която да се 

насочва в коя посока да свети. Крайния ефект наистина си заслужава. 

   Често хората си купуват картина, но в последствие не са сигурни как 

точно да я закачат. Оказва се, че голяма част от тях не използват най-

удачният вариант. 

КАК ДА ЗАКАЧИТЕ КАРТИНАТА 

   Първо – стабилността на пирона, 

дюбела или видията, на която ще 

виси картината е най-важният 

елемент. За всеки материал са 

подходящи различни варианти. 

 

   За дървото е подходящ гвоздей 

или видия, а за гипсокартона има 

специални дюбели (в магазина ще 

ви обяснят, когато ги попитате). За 

туxла и стиропор е най-добре да се                                                               използват дюбели с подходящата 

дебелина и дължина (сигурно ще се наложи да се използва перфоратор 

за пробиване на дупката). 
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ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАТЕ 

 

   За първите два варианта ще се справите сами, само с помощта на чук и 

отвертка, а при последните два може да потърсите помощ. Важно е 

дюбелът, видията или гвоздеят да са монтирани така, че главата им да има 

лек наклон нагоре. Така няма опасност картината да се изхлузи надолу и 

да падне. Важно е също пироните да са достатъчно дебели и да не 

стърчат от стената повече от 20 мм., но и да са достатъчно навън, за да 

може лесно да се закачи картината (например 10 мм.) 

 

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ 

 

   Другото, което трябва да се има предвид е, кой начин на закачане ще 

изберете. Това е много важно, за да знаете, къде трябва да поставите 

гвоздейчето или видията (ще го наричам крепежен елемент от тук нататък). 

Задължително наложете картината, за да видите дали ще стои добре от 

разстояние. Хубаво е да има още един човек, който да я придържа, докато 

другия наблюдава. Когато се сметне, че картината е позиционирана 

правилно, се отбелязва с молив една лека точка на стената, която да е по 

средата на горната страна на творбата. Не се старайте да нивелирате 

картината. Това става впоследствие. Закачането чрез един елемент в 

центъра на картината позволява лесно регулиране впоследствие. 

Избягвате закачането на картина на повече от един крепежен елемент, 

защото не позволява регулиране. 

 

Важно е да проверите дали крепежният елемент е здраво закрепен 

преди да закачите картината. Често това е основната грешка. Хората 

забиват гвоздей в стената и след като закачат творбата, гвоздеят пада от 

тежестта на картината. В повечето случаи рамката на картината и 

стъклото могат да се счупят. Винаги проверявайте здравината на 

елемента, на който ще закачате картината. Съобразете се с тежестта на 

творбата.  
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ТРИТЕ НАЧИНА ЗА ЗАКАЧАНЕ НА КАРТИНА 

 
    

Първият начин е директно за подрамката. Този вариант е възможен 

за маслените картини, които са без допълнителен гръб. Това е 

изключително стабилен и удобен начин ако са изпълнени следните 

условия: 

 

Главата на крепежния елемент е желателно да бъде с лек наклон 

нагоре. Така дори 1 см. е достатъчен картината да застане стабилно 

благодарение на нейната тежест. 

 

Да няма допир с платното, защото може да го деформира. При 

лакирани маслени картини може да се отпечата по непоправим начин! 

Ако все пак главата на крепежния елемент се е отличила може да 

навлажните леко гърба на платното. При изсъхване трябва отново да се 

изпъне равномерно.  

 

Трябва да се прецени разстоянието, което остава между крепежния 

елемент и горния край на картината, за да се знае къде да е дупката в 

стената. В противен случай картината може да отиде много нагоре. 
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 КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН 

 

   Третият начин да се окачи картина на стената е за монтирано на гърба 

въженце. Това е най-удачният вариант, който и аз използвам поради 

следните причини: 

 

   Няма нужда да се изчислява мястото на крепежния елемент понеже 

почти съвпада с горния край на картината. 

 

   Практически ако главата на крепежния елемент да е с лек наклон нагоре 

и въженцето е достатъчно здраво, не е възможно картината да падне и е 

изключително стабилна и лесна за подравняване. 
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   Предимството на този начин е стабилност и лесна настройка на 

картината по хоризонтала и наляво и надясно, но е опасно ако крепежния 

елемент докосва платното. Затова не го препоръчвам. 

  

Вторият начин, който е масово разпространен, е картината да се 

закачи за назъбен метален елемент, който е монтиран на подрамката. 

Лично аз лично не го използвам, защото когато картината увисне на него, 

няма стабилен допир със стената. Това й позволява да се люлее наляво-

надясно и трудно се регулира. Точно тази е причината, въпросният 

метален окачвач да е нужно да се монтира точно по средата на картината. 

Недостатъкът тук е трудната нивелация по хоризонтала, което е доста 

неприятно. Също така, картината лесно ще се премества при допир 

(почистване от прах и т.н.) Трябва и да се прецени разстоянието, което 

остава между крепежния елемент и горния край на картината.  
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Как да се Предпазим от 

Измами? 

   Защо много хора се подлъгват по ниската цена и как евтиното 

почти винаги излиза по-скъпо. Кои са психологическите капани, в 

които попадаме и има ли евтини картини с добро качество? За какво 

трябва да се внимава, когато се купуват картини онлайн? 

 

“Разочарованието от лошото  качество остава дълго след 

радостта от ниската цена.” 

КОГАТО СЕ КУПУВАТ КАРТИНИ ОНЛАЙН 

   Често, когато човек си купува 

картина онлайн може да има 

разминаване в цветовете и 

контраста. Става ли въпрос за 

снимки и пана положението е 

още по-сериозно. Истината е, 

че няма как нещо да е евтино, 

а да е с високо качество (дори 

и снимка).                      Качествените принтове работят със специална хартия и 

специални мастила, които са скъпи. За да се получи добро качество, 

трябва да се заплати необходимата цена. 
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    Това са причините, всички снимки на моя сайта да се доближават 

максимално до оригиналния контраст и цветност на изображението. 

Репродукциите, които отпечатвам, са с максимално добро качество и 

нищожна надценка спрямо разходите за печат и материали. Въпреки 

това, много хора, поради незнанието си споделят, че им се струват скъпи. 

Изобилието от продукти и услуги, които заливат интернет 

пространството, създават усещането, че може да се намери нещо евтино 

и качествено, но това са много редки случаи и специални ситуации – най-

често в сайтовете за свободни обяви като OXL.bg или Bazar.bg. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

“КАПАНИ” 

 

   Често човек е манипулиран 

несъзнателно, когато пазарува. 

Специални временни промоции, 

намаления и обещания за най-

високо качество са едни от 

основните трикове използвани в 

интернет продажбите като цяло. 

Винаги правете проучване на 

конкурентни продукти, като най-

добре е да се консултирате със 

специалист в тази област. 

 

ФИНАЛНИ СЪВЕТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН 

 

   Обърнете внимание на следните неща, когато купувате картина онлайн. 

Използвайте реномирани сайтове с утвърден статут. 
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   Избягвайте да “цъкате” върху реклами. Рекламираните сайтове 

често са такива, които не са се доказали с времето и затова плащат за 

реклама, за да се класират в челни позиции. Това не е закон, но е най-

често срещаният случай. Обикновено най-добрите услуги ще получите 

от първите няколко сайта в класирането, веднага след рекламите. 

 

   Четете внимателно коментарите и отзивите. Проверявайте в 

популярните форуми за ревюта и мнения на клиентите. Вижте в 

социалните мрежи дали се представят добре сайтовете, от които 

мислите да пазарувате. Потърсете видеа в YouTube. 

Професионализмът, който един сайт би упражнил по всички тези 

критерии, говори в повечето случаи, за сигурно и качествено 

обслужване. Подозрително евтини произведения на изкуството 

говорят или за измама или за неоригинални творби. Истината е, че 

много хора продължават да си мислят, че имат оригинални картини, а 

всъщност притежават репродукции. Както при повeчето продукти 

цената е право пропорционална на качеството и евтиното, в повечето 

случаи, излиза доста солено. 
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Моят Подарък за Теб!!! 
   За финал на тази малка книжка ще ти дам специална възможност, 

с която изказвам своята благодарност за гласуваното ми доверие. 

Ако вземеш решение да закупиш някоя от моите картини, 

натискайки бутона по-долу, ще можеш да ползваш специален 

Промо Код за 10% на всички мои оригинални картини. Важно е да 

знаеш, че до това предложение можеш да стигнеш само от тази 

книга и няма как да го намериш в сайта, затова последвай линка от 

бутона долу и използвай промо кода: 10%PROMO, след като 

избереш и добавиш твоята картина в количката. Кода е валиден 

само за моите оригинални картини. 

Ако имаш въпроси – не се колебай да се свържеш с мен. 
Поздрави и Успех!!! 

 
Дамян  

Поръчай ТУК 

https://www.petrovkartini.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8

