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Описание на сградата след повторната употреба/валоризация

За повторната употреба, плевнята е била разделена на две части: първата остава както 
си е била - неотопляема площ, където е зоната за тренировки  и втората - ремонтираната 
част, която се равнява приблизително на 2/3 от площта на етажа. Тук е построен приземен 
етаж, в който са запазени гредите и характерните елементи на хамбара. Оригиналният 
характер на сградата е напълно запазен. Старите елементи са абсорбирани по 
възхитителен начин от модерна архитектура и заедно образуват хармоничен ансамбъл.

Снимка на сградите

4. ОПИСАНИЕ НА ФЕРМАТА

• Адрес: D-49219 Гландорф
• Площ на фермата в хектари: 16

Описание на фермата преди процеса на повторна употреба/валоризация

Фермата датира от 1500 г. приблизително и е съществувала в първоначалния си вариант  
до 1975 г. През 1959 г. е бил закупен първият трактор. През 1975 г. фермата била наета 
под наем и управлявана от бащата на настоящия собственик, който от 1980 г. в нея е 
отглеждал  7 крави, 2 коня, 50 прасета за угояване, 8 свине майки и пилета. В момента 
компанията се управлява от брата на ползвателя, който също работи във фермата на 
родителите.

Описание на фермата след процеса на повторна употреба/валоризация

В хода на повторното използване управлението на земеделската земя е поето от брата 
на промотъра, който и сега обработва земята. Земеделските дейности са извършват 

1. Въведение

След напарвена преквалификация като физиотерапевт, г-н Лакман се осмелява да 
започне свой собствен бизнес през 2007 г. Заедно със свой приятел той искал да започне 
този проект в Оснабрюк – там, обаче, жилищните власти не позволяват това. Когато 
приятелят му решава да рискува с преобразуването на плевнята в зала за спортни 
занимания, нещо което той е правил, но в по-малък мащаб, през 2011 г. започва сериозно 
преустройство на фермата. След дълга и усърдна работа, той е успял да създаде няколко 
стаи за процедури, една неотоплена зала  за тренировка със санитарни възли и стая за 
персонала. Строително-ремонтните работи приключват през 2014 г.
Http://www.laufart-training.de/

2. Профил на промотора

• Име: Андреас Лакман
• Възраст: 45
• Пол: мъж
• Образование:  Фермер, физиотерапевт
• Семейно положение:  женен
• Брой деца и тяхната възраст: 
1 (2)

3. Използвана повторно/валоризирана сграда

• Адрес – за определяне местоположението на сградата по карта: D-49219 Гландорф
• Тип използвана повторно/валоризирана сграда:  Плевня.  
• Цел за повторна употреба/валоризация:  Спортна плевня.

Описание на сградата преди повторната употреба/валоризация

Преди трансформацията, сградата е използвана като машинно хале и за отглеждане 
на едър рогат добитък. Сградата е изградена от четири основни стени и не е имала 
разширения, нито допълнителни стени или окачен таван преди преобразуването.



изцяло от брата, а сградите са превърнати в жилищни площи и складове.

Снимки на фермата

   

5. Процес на повторна употреба/валоризация

Основната цел на преобразуването е била идеята за някаква допълнителна дейност 
в областта на спорта и предлагане на физиотерапевтично лечение чрез тренировки. 
Природата и специфичната атмосфера са адресирани към определена клиентела, която 
цени точно тези особености. Елементите на старата плевня дават на проекта и на стаите 
топла и приятна атмосфера,  сред красива природа, в един прекрасен пейзаж. Всеки, 
който тренира тук, получава необходимата мотивация и се наслаждава на прохладата 
в залата за тренировки през зимата, както и на дейностите на открито през лятото, 
изпълнявани с гуми за трактори, тичане по обозначени за целта  трасета и йога на 
открито. Най-важният аспект в изпълнението на проекта бе предприемаческият подход 
и необходимостта от стабилност в проектирането и строителството. Освен това, се 
предвижда проектът да бъде продължен и да обхване склада (втори етаж) и още една 
сграда. 

Заплахи/предизвикателства

Непланирани инциденти: След като фирмата консултант се отказва, а проектът е 
трябвало да бъде изпълнен, се наложило да бъдат наети нови консултанти.
Убеждаване на околните: Семейството и широк кръг от участници в проекта е трябвало 
първо да бъдат убедени в целите на проекта, за да може да се получи тяхната подкрепа. 
   
Основни умения/компетентности

• Автентичност: Особено в селските райони е важно да имаме връзка с хората – 
местното население често проявява “скептицизъм” към “другоземци”.

• Кураж: Да запазиш своята цел в съзнанието си и да упорстваш, дори  когато се 
сблъскваш със скептицизъм и отхвърляне.

• Търпение: Нещата не винаги заработват веднага. Често отнема много време и 
усилия, за да се развие проектът.

Съвет на промотора

С търпение и постоянство да преследваш своите виждания и да стоиш на 100% зад тях. 
Важно е да си автентичен, а не да се огъваш – да преследваш собствената си страст. 
Клиентите забелязват това и го оценяват!

6. СЪОБРАЖЕНИЯ, УМЕНИЯ/КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЯВЕНИ 

В ПРОЦЕСА НА ВАЛОРИЗАЦИЯ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 

ЗАПИТВАНИЯ/ВЪПРОСИ

Общи съображения
 
От решаващо значение е осъществения вече опит в малък мащаб, от който е видно, 
че концепцията работи. След това тази концепция бе разработена, за да осигури 
допълнителни ползи и характеристики, които открояват това начинание от тези, които 
конкуренцията познава. Само тогава проектът успява.

Умения/компетенции от особено значение за процеса на повторна употреба/
валоризация

Важно е да се разработи концепция, която има уникални характеристики и предлага 
ясна полза за клиента. Такъв проект следва да бъде планиран и обмислен в детайли, за 
да бъдат убедени участниците в изпълнението на идеята (офиси, банки).                         

Запитвания/Въпроси

• Мога ли да предложа нещо допълнително в сравнение със съществуващите 
подобни оферти?

• Как мога да реализирам проекта с дадените средства / сгради изцяло и поетапно?
• Каква за моите виждания и как мога да ги приложа в изпълнението на проекта?



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация  
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проект №: 2015-1-BE01-KA202-013183

Съфинансиран от програма
„Еразъм+“
на Европейския съюз

ПАРТНЬОРИ

www.facebook.com/revabproject/
WEB: www.revab-erasmus.eu/

www.twitter.com/REVAB_PRJ

European Landowners Organization
(Белгия)

www.europeanlandowners.org

ASAJA-Granada
(Испания)

www.asaja.com.es

Agritour Ltd
(България)

Confederazione Italiana Agricoltori 
Toscana
(Италия)

www.ciatoscana.eu

Hof und Leben GmbH
(Германия)

www.hofundleben.de

On Projects Advising SL
(Испания)

www.onprojects.es

СОЦИАЛНА МЕДИЯ & УЕБ СТРАНИЦА


