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Kick-off Meeting under “Traditional 
Craft Professions and their Adaptation 

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

On 06.11.2013 in the conference hall of 
Aqua Hotel in Burgas was held a Kick-off 
Meeting of the project team of “Traditional 
Craft Professions and their Adaptation to 
the Economy in the Cross-Border Area” 
(CRAFTS) project,

co-funded by the EU through the Bulgaria – 
Turkey IPA Cross-Border Programme (CCI 
number 2007CB16IPO008), Priority Axis 1: 
Sustainable Social & Economic                  
Development.
The meeting was attended by                   
representatives of the three partner          
organizations: Mrs. Mayya Stoyanova,    
Project Manager and Chairperson of Burgas 
Regional Chamber of Skilled Crafts – Lead 
Partner; Mr. Ali Fuat Seker, Chairman of 
Kirklareli Chamber of Tradesmen and 
Craftsmen and Mr. Hasan Ismailler, Member

of the Management Board of the same 
organization and on behalf of the third  
project parner – European           Integration 
& Regional Competitiveness Foundation: Mr. 
Vladimir Tomov, Chairman of the Managing 
Board; Mr. Lyubomir Nenov, Executive 
Director; Mrs. Albena Stoilova, Financial 
Expert and Mr. Radoslav Gospodinov,     
Project Coordinator.The principal goal of the    
meeting was the coordination between the 
partners and the monitoring process of the 
project       implementation. At the meeting 
there were a project presentation and a 
presentation of the Project's Procurement 
Plan. All partners shared their views on the 
project activities, the procurement          
procedures, the media plan of the project 
focusing on the different target groups, the 
structure and content of the project internet 
site, as well as the   project schedule. The 
overall opinion was that keeping close    
contacts between the partners would     
contribute to the successful implementation 
of the project.

В Бургас се проведе първата работна 
среща по проект „Традиционните 
занаятчийски професии и тяхното 

адаптиране към икономиката в 
Трансграничния регион” (CRAFTS)

На 06.11.2013 г. в конферентната зала на 
хотел „Аква” в гр. Бургас се проведе първата 
работна среща по 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.
В срещата участваха представители на трите 
партньорски организации: г-жа Майя 
Стоянова, Мениджър проект и Председател 
на Регионалната занаятчийска камара – 
Бургас – водещ партньор по проекта; г-н Али 
Фуат Шекер, Председател на Камарата на 
търговците и занаятчиите – Къркларели и 

г-н Хасан Исмайлер, Член на Управителния 
съвет на същата организация и от страна на 
третия партньор по проекта – Фондация 
„Европейска интеграция и регионална 
конкурентноспособност”: г-н Владимир 
Томов, Председател на Управителния съвет, 
г-н Любомир Ненов, Изпълнителен директор; 
г-жа Албена Стоилова, Финансов експерт и 
г-н Радослав Господинов, Координатор 
проект.
Основната цел на срещата беше да се 
постигне координация между партньорите и 
да се осъществи мониторинг на 
изпълнението на проекта. На срещата бяха 
направени презентации на проекта и на 
плана за провеждане на тръжните 
процедури. Всички партньори обсъдиха 
дейностите по проекта, тръжните процедури, 
медийния план на проекта фокусиран върху 
различните целеви групи, структурата и 
съдържанието на интернет сайта, както и 
графика на проекта. Общото становище 
беше, че поддържането на тесни контакти 
между партньорските организации ще 
допринесе за успешното изпълнение на 
проекта.
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Kick-off Meeting of the CRAFTS project team will 
be held on 06.11.2013 in the conference hall of 
Aqua Hotel in Burgas.    

На 06.11.2013 г. в конферентната зала на хотел 
„Аква” в гр.Бургас ще се проведе първата 
работна среща по проекта CRAFTS.

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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