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Стимулирани сме да завладяваме 
нови и непознати територии

проекти

- Защо избрахте да 
се реализирате в Бъл-
гария?

- Обичаме страната си 
и смятаме, че когато чо-
век има желание и хъс за 
работа, може да се реа-
лизира навсякъде. малко 

след като завършихме 
висшето си образование, 
с моя съпруг и колега ос-
новахме студиото, като 
в началото бяхме само 
двамата. Спечелихме ня-
колко конкурса, органи-
зирани от строителни 

фирми и частни възло-
жители, и започнахме 
лавинообразно да полу-
чаваме поръчки. След 
това привлякохме и дру-
ги наши приятели - коле-
ги, в чийто талант и про-
фесионализъм се бяхме 

убедили през годините, 
и така създадохме един 
сплотен екип. натрупа-
хме доста опит и в мо-
мента имаме голям брой 
реализации както в ски 
курортите банско и Пам-
порово, така и по Южно-

то Черноморие на бъл-
гария. реализирали сме 
проекти и в столицата и 
в много други градове на 
страната.

- С какви проблеми 
се сблъсквате по време 
на Вашата работа?

- Проблеми има на-
всякъде, но ние се стре-
мим да ги преодолява-
ме. Смея да твърдя, че 
екипът ни разполага 
с голям творчески по-
тенциал. всички има-
ме свежи и новаторски 
идеи, стимулирани сме 
да завладяваме нови и 
непознати територии. 
Знаете, че всеки един 
реализиран архитекту-
рен проект е краен етап 
на един дълъг процес 
от проектиране, узако-
няване, строителство и 
експлоатация. Процес, 
който в никакъв случай 
не е лесен и несъмнено 
изисква професионално 
отношение, коректност 

и постоянство. но ми-
сля, че се справяме до-
бре. За тези 10 години 
имаме реализирани над 
75 архитектурни про-
екта на територията на 
цялата страна. За нас е 
важна крайната визия на 
сградите, а тя зависи от 
прецизно проектираните 
и изработени детайли. 
най-приятното в нашата 
работа е признанието, 
което получаваме от кли-
ентите, радостта им и 
тяхното въодушевление.

- В каква обществена 
кауза във Вашия град 
бихте се включили?

- Свикнали сме всяка 
нова задача да я приема-
ме като предизвикател-
ство. влагаме лично от-
ношение във всичко и се 
стремим да превръщаме 
работата в изкуство. така 
че защо следващото ни 
предизвикателство да не 
бъде някоя кауза? Ще я 
приемем с удоволствие!
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Габриела Джамбазова и Павел Иванов 
са членове на Камарата на архитекти-
те в България. През 2002 г. завършват 
Университета по архитектура, строи-
телство и геодезия в гр. София - специ-
алност „Архитектура“, степен магис-
тър. През 2005 година, Габриела, като 
управител, заедно със своя колега Павел 
основават проектантското студио с ос-
новен предмет на дейност проектиране, 
архитектура, интериорен, екстериорен 
и приложен архитектурен дизайн. „Арт 
Ню Вижън” е носител на много награди 
от конкурси за проектиране, има номи-
нации в Националния конкурс „Сграда 
на годината“. Студиото съчетава про-
фесионализъм и лично отношение към 
всеки детайл. В дейността си залага на 
баланс между визия и функция. Това поз-
волява на екипа ежедневно да превръща 
работата в изкуство.
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