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Final Events under “Traditional Craft 
Professions and their Adaptation to 

the Economy in the Cross-Border 
Area” (CRAFTS) Project

In August 2014 were held the final events under 
“Traditional Craft Professions and their            
Adaptation to the Economy in the Cross-Border 
Area” (CRAFTS) project, co-funded by EU 
through the Bulgaria - Turkey IPA Cross-Border 
Programme (CCI number 2007CB16IPO008), 
Priority Axis 1: Sustainable Social & Economic 
Development and Project partners: Burgas 
Regional Chamber of Skilled Crafts - Lead      
Partner; Kirklareli Chamber of Tradesmen and 
Craftsmen and European Integration & Regional 
Competitiveness Foundation. The final events 
were held as follows:
• Workshop for exchanging of best                
practices in Kirklareli, Turkey on 12-13.08.2014   
• Information seminar in Kirklareli, Turkey on 
14.08.2014 
• Workshop for exchanging of best     practices 
in Burgas, Bulgaria on 16-17.08.2014  
• Information seminar in Burgas,        Bulgaria 
on 18.08.2014 
• Closing meeting of the project team in Burgas, 
Bulgaria on 19.08.2014
Mr. Ali Fuat Şeker, Chairman of Kirklareli    
Chamber of Tradesmen and Craftsmen, opened 
the workshop in Kirklareli with a presentation of 
the Chamber. He said: “Weaknesses, as well as 
strengths of our tradesmen are also available.

In Bulgaria and Turkey competitiveness has to 
be increased. Craftsmen should be given    
zero-interest loans. Diversity of training and 
consultancy services to our tradesmen has to 
increase. In this project we developed a website 
that will  contribute to the promotion of our 
craftsmen and will help Bourgas’ and Kirklareli’s 
promotion. The project will be beneficial for 
both countries.” Mr. Fikret Kumcu, Director of 
Apprenticeship Training Center, provided         
information to Bulgarian craftsmen about crafts 
training in Turkey and they visited the            
Education Center. The information seminar was 
attended by many craftsmen from Kirklareli 
Chamber of Tradesmen and Craftsmen and 
Burgas Regional Chamber of Skilled Crafts, as 
well as journalists and other stakeholders.

The participants in the events in Bulgaria were 
acquainted with the main conclusions of project 
studies, the opportunities for the development 
of crafts in the cross-border area, presented by 
Mr. Vladimir Tomov, Chairman of European     
Integration & Regional Competitiveness     
Foundation, as well as best practices in the field 
of crafts. On 16.08.2014 they visited “The Taste 
of Bulgaria” hall in Mall Galleria Burgas and 
Burgas Sand Sculptures Festival and got to 
know master craftsmen participating in the 
exhibitions and their products. On 17.08.2014 
the participants visited the architectural-
ethnographic complex “Genger” in Aytos and 
the ethnographic complex “Chateau Medovo” 
near Nessebar. In the ateliers and workshops of 
both complexes is recreated incomparable 
antique authentic atmosphere not only by 
architectural performance, but also by the 
unique products of master craftsmen working 
there.

Заключителни събития по проект 
„Традиционните занаятчийски професии 
и тяхното адаптиране към икономиката в 

Трансграничния регион” (CRAFTS)  

През месец август 2014г. бяха проведени 
заключителните събития в рамките на проект 
„Традиционните занаятчийски професии и 
тяхното адаптиране към икономиката в 
Трансграничния регион” (CRAFTS), съфинансиран 
от Европейския съюз чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България - 
Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), 
Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и 
икономическо развитие и партньори по проекта: 
Регионална занаятчийска камара – Бургас - водещ 
партньор; Камара на търговците и занаятчиите - 
Къркларели и Фондация „Европейска интеграция 
и регионална конкурентноспособност”.
• Семинар за обмен на най-добри практики в 
Къркларели, Турция на 12-13.08.2014г.  
• Информационен семинар в Къркларели, Турция 
на 14.08.2014г. 
• Семинар за обмен на най-добри практики в 
Бургас, България на 16-17.08.2014г.  
• Информационен семинар в Бургас, България на 
18.08.2014г.
• Заключителна среща на екипа по проекта в 
Бургас, България на 19.08.2014г. 

Г-н Али Фуат Шекер, Председател на Камарата на 
търговците и занаятчиит - Къркларели, откри 
семинара в Къркларели с презентация на 
Камарата. Той каза: „Има слаби страни, както и 
силни страни на нашите занаятчии. В България и 
Турция трябва да се увеличи 
конкурентноспособността. На занаятчиите трябва 
да се предоставят безлихвени заеми. Трябва да 
има разнообразни начини за обучение и 
консултантски услуги. В този проект ние 
разработихме интернет сайт, който ще допринесе 
за популяризиране както на нашите занаятчии, 
така и на Бургас и Къркларели. Проектът ще бъде 
полезен и за двете страни.         ” 

Г-н Фикрет Кумджу, Директор на центъра за 
обучение на чираци, информира българските 
занаятчии относно занаятчийското обучение в 
Турция и те разгледаха центъра за образование. 
На информационния семинар присъстваха много 
занаятчии от  Камарата на търговците и 
занаятчиите - Къркларели  и Регионалната 
занаятчийска камара - Бургас, както и 
журналисти и други заинтересовани страни. 

Участниците в събитията, проведени в България, 
се запознаха с основните изводи от направените 
проучвания по проекта, с възможностите за 
развитие на занаятите в трансграничния регион, 
представени от Владимир Томов, Председател на 
Фондация „Европейска интеграция и регионална 
конкурентноспособност”, както и с най-добрите 
практики в областта на занаятите. На 16.08.2014г. 
те посетиха зала “Вкусът на България” в             
Мол “Галерия” и Фестивала на пясъчните 
скулптури в Бургас и се запознаха на място както 
с майсторите-занаятчии, участващи на 
изложенията, така и с тяхната продукция.             
На 17.08.2014г. участниците посетиха 
архитектурно-етнографския комплекс „Генгер” в 
Айтос и етнографския комплекс „Шато Медово” 
близо до Несебър. В ателиетата и работилниците 
и на двата комлекса е пресъздадена неповторима, 
старинна, автентична атмосфера не само чрез 
архитектурното изпълнение, а и чрез уникалните 
изделия на майсторите-занаятчии, които работят 
там. 
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Burgas Regional Chamber of Skilled 
Crafts
4 Batak Str., 8000 Burgas, Bulgaria
Tel: +359 878973156
E-mail: rzkbs@abv.bg
Website: www.rzkbs.org

Kirklareli Chamber of Tradesmen 
and Craftsmen
Karacaibrahim District., 32 Mustafa Kemal 
Boulevard, Floor 2, 39100 Kirklareli, Turkey
Tel: +90 288 214 10 54
E-mail: : iletisim@kesob.org.tr
Website: www.kesob.org.tr

European Integration & Regional 
Competitiveness Foundation
gk Strelbiste, 128 Bl., B Entr., 
Office 56, 1404 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 899707475
E-mail: tomov@eirc-foundation.eu
Website: www.eirc-foundation.eu
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