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„МЕЩРА – ТРАДИЦИОННИ ЗНАНИЯ И ЗАНАЯТИ“ 

 
 
 
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА през 2015 
НА СДРУЖЕНИЕ 

„МЕЩРА – ТРАДИЦИОННИ ЗНАНИЯ И ЗАНАЯТИ“ 
 

1. Правен статут 

Сдуржение „Мещра – традиционни знания и занаяти“  в частна полза, е регистрирано на 
09.12.15г. с решение на Софийски градски съд (ф.д. 785/2015) 
 

2. Членове 

арх. Стефан Сашев Стоянов – председател 
арх. Камелия Красимирова Владимирова 
арх. Дарина Христова Христова 
арх. Ирина Георгиева Аргирова 
арх. Иван Антонов Колев 
арх. Николай Веселинов Маринов 
арх. Мирелла Александрова Кафкова 
 

3. Предмет на дейността 

 
Цели и задачи на сдружението: 

 Проучване, анализиране и разпространяване на традиционни знания и занаяти. 
 Подпомагане на местни общности за съхранение на автентичен начин на живот 
 Обучение в работа с естествени материали 
 Създаване на връзка между местни жители, майстори и експерти 
 Изграждане на алтернативно обучение чрез работа 
 Изграждане на връзка и комуникация между различни институции и организации 
 Създаване и разпространяване на добри практики за опазване на културното наследство 

 
Дейности: 

      А. Проучване и дигитализация  

 Изследване на национални, регионални, специализирани и лични архиви 
 Дигитализиране и систематизиране на специализирана информация - проектна 

документация, фото-документация и др. 
 Изграждане на дигитална база данни. 

 
      B. Обучение 

 Историческо развитие 
 Архитектурна типология 
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 Местни жители, бит и култура 
 Връзка с местни майстори и предаване на знания и умения 
 Опазване на наследството 
 Ролята на доброволците 
 Ролята на гражданите 

 
       C. Практическа работа 

 Архитектурни изследвания - селищно устройство, архитектура, конструкции, детайли 
 Изработване на схеми, архитектурни скици, архитектурни заснемания 
 Етнографско проучване - изследване на нематериалното наследство 
 Работа с глина, с камък, с дърво -  добив, подготовка и приложение 
 Изработване на настилки, стени, покривни покрития 

 

От дата на учредяване до края на 2015г., сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ 
не е имало активна дейност. На учредително събрание беше приет устава на сдружението и 
избран председател. 
 
Набелязани за бъдещи проекти и дейности по които сдружението ще работи. 
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