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“Traditional Craft Professions and 
their Adaptation to the Economy in the 
Cross-Border Area” (CRAFTS) Project - 

Official Presentation in Burgas

On 10.12.2013 at 11.00 a.m. in Mall Galleria Burgas 
(Hall Winery), Burgas Regional Chamber of Skilled 
Crafts made an official presentation of the project 
“Traditional Craft Professions and their Adaptation to 
the Economy in the Cross-Border Area” (CRAFTS), 
co-funded by EU through the Bulgaria – Turkey IPA 
Cross-Border Programme (CCI number 
2007CB16IPO008), Priority Axis 1: Sustainable 
Social & Economic Development. Project partners 
are: Burgas Regional Chamber of Skilled Crafts - 
Lead Partner; Kirklareli Chamber of Tradesmen and 
Craftsmen and European Integration & Regional 
Competitiveness Foundation. The project duration is 
12 months and it has approved budget of               
EUR 72 470.63.
The event generated wide range of public interest 
and of the invitation of Burgas Regional Chamber of 
Skilled Crafts responded representatives of the 
administration, as well as the NGO sector, small 
businesses and craftsmanship. The event was 
attended by Mr. Evgeny Vrabchev, Deputy Governor; 
Ms. Vesela Yordanova, Director of Directorate     
“Culture, Marketing and Public Relations” in Burgas 
Municipality; Ms Ivelina Strateva, Director of          
Directorate “Economics and Business Activities” in 
Burgas Municipality; representatives of Aitos        
Municipality and Malko Tarnovo Municipality.           
Mr. Ali Fuat Seker, Chairman of Kirklareli Chamber of 
Tradesmen and Craftsmen and Mr. Hasan Ismailler, 
Member of the Management Board arrived from 
Turkey especially for the official project                  

presentation. The event was attended by               
representatives of Bourgas Chamber of Commerce 
and Industry, Chairman of the Tourist Chamber,        
Chairman of the Greener Bourgas Foundation.

    
The project envisions to be made studies of the 
crafts in Turkey and Bulgaria, to be analyzed the 
strengths and weaknesses of crafts in the cross-
border area, the opportunities and threats to their 
development and to be provided specific guidelines 
for sustainable communication between craft       
communities and local and state administrations on 
both sides of the border. There are various events 
and seminars for exchanging experience between 
the participating countries. According to Mrs. Mayya 
Stoyanova the information obtained during the 
implementation of CRAFTS project would be 
extremely useful to state and municipal                   
administrations in developing regulations and 
programmes related to crafts.
The Chairman of the Scientific Council of the Black 
Sea Strandja Association and research team leader 
of two studies - PhD in Historical Sciences Atanas 
Orachev sent a special address to the audience in 
support of the project, sharing the need for scientific 
approach to crafts and real actions of NGOs and 
institutions for their preservation and development.

Проект: „Традиционните занаятчийски 
професии и тяхното адаптиране към 

икономиката в Трансграничния регион” 
(CRAFTS) – представяне в Бургас 

На 10.12.2013 г. от 11.00 ч. в МОЛ Галерия Бургас 
(зала Винарна), Регионална занаятчийска камара – 
Бургас представи проекта: „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. 
Партньори по проекта са: Регионалната занаятчийска 
камара – Бургас - водещ партньор; Камарата на 
търговците и занаятчиите – Къркларели и Фондация 
„Европейска интеграция и регионална 
конкурентноспособност”.Проектът е с продължителност 
12 месеца и одобрен бюджет: 72 470.63 евро.        
Събитието предизвика широк обществен интерес и на 
поканата на Регионална занаятчийска камара - Бургас 
се отзоваха както представители на администрацията, 
така и на неправителствения сектор и на малкия 
бизнес и занаятчийството. Присъстваха Заместник 
областният управител г-н Евгени Врабчев, директорите 
на дирекция „Култура, маркетинг и връзки с 
обществеността” в Община Бургас г-жа Весела 
Йорданова и на дирекция „Икономика и стопански 
дейности” г-жа Ивелина Стратева, представители на 
Община Айтос и на Община Малко Търново. 

Специално за представянето на проекта пристигнаха от 
Турция Председателят на Камарата на търговците и 
занаятчиите - Къркларели г-н Али Фуат Шекер и         
г-н Хасан Исмайлер, Член на Управителния съвет. 
Присъстваха още представители на Бургаската 
Търговско-промишлената палата, Председателят на

Туристическата камара, Председателят на Фондация 
„Зеленият Бургас”. 
По проекта ще бъде  ще бъдат направени проучвания 
на занаятите в Турция и България, ще се анализират  
силните и слабите страни на занаятите в 
трансграничния регион, възможностите и заплахите за 
тяхното развитие и ще бъдат дадени конкретни насоки 
за устойчива комуникация между занаятчийските 
общности и местните и държавните администрации от 
двете страни на границата. Предвидени са различни 
събития, както и  семинари за обмяна на опит между 
двете участващи държави. Според г-жа Майя Стоянова 
информацията, получена в хода на изпълнение на 
CRAFTS, би била изключително полезна за държавната 
и общинските администрации при разработването на 
наредби и програми, свързани със занаятите.

Председателят на научния съвет на сдружение 
„Черноморска Странджа” и ръководител на научния 
екип на две от проучванията д-р и.н. Атанас Орачев 
изпрати специално обръщение до присъстващите в 
подкрепа на проекта, споделяйки необходимостта от 
научен поглед към занаятите и реални действия на 
неправителствения сектор и институциите за тяхното 
запазване и развитие.
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News
CRAFTS promotional event will be held on 
14.01.2014 at 11.00 a.m. in Kirklareli Chamber of 
Tradesmen and Craftsmen’s Education and         
Culture Hall.   

На 14.01.2014 г. от 11.00 ч. в залата за 
образование и култура на Камарата на 
търговците и занаятчиите – Къркларели ще 
бъде направено официално представяне на 
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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