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In Bulgarian historiography and sociology there 
is no systematic scientific research on crafts – 
both at national, as well as at regional level.
The main objective of the present study        
prepared by Burgas Regional Chamber of 
Skilled Crafts is on the basis of data available 
from written notices, archaeological and       
ethnographic studies, epigraphic materials, 
statistical surveys and other available data and 
materials, to be traced the origin, the main 
stages in the development and regulation of 
crafts and craft organizations from prehistoric 
ages to 2001.
Thus formulated main research objective      
presupposes the implementation of the          
following major tasks: 
1. The available information and materials for 
the development of crafts in today’s bordering 
municipalities of Malko Tarnovo and Tsarevo 
from Burgas region to be collected, processed, 
systematized and prepared for input into a 
database, which is projected for interactive 
implementation. 
2. Unlike previous partial retrospective analysis, 
the approach is prospective, i.e. each craft 
where possible to be traced from the time of its 
first appearance up to its corresponding fading 
or development in modern conditions before 
Bulgaria joins the EU.   
3. To be systematized and analyzed the           
different formulations of the terms “craftsman”, 
“crafts” and “craft organizations” in different 
eras, periods and legislations.
4. To be outlined not only the economic, but 
also the cultural importance of crafts in different 
eras and periods, identifying those “good     
practices” and “bad practices” that stimulated, 
detained or lead to fading of those crafts that 
are valuable or “market” in modern terms.

5. The information collected will serve as a 
starting point for the next studies within      
“Traditional Craft Professions and their             
Adaptation to the Economy in the Cross-Border 
Area” project.

Methodology of the study
The methodology in the current study is based 
on the historical information approach to the 
available database, i.e. on historical                  
informatics, which aims “to be found, to be 
collected, to be processed and maintained in a 
database and electronic archives the available 
information, that will be provided for             
comprehensive or private analysis of regions, 
countries, periods or requested topics.” 
(Orachev 2012:3). The information concerning 
the database about craft topics is derived from 
a variety of materials, which are divided into the 
following groups: 
1. Ancient and medieval written notices
2. Archaeological findings and studies
3. Epigraphic monuments, sphragistic and   
    numismatic findings
4. Cartographic data
5. Data of travelers
6. Ethnographic and folklore materials
7. Archival materials
8. Statistical data and surveys
9. Sociological studies

The historical information also requires to be 
collected data about the palaeogeography and 
geography of the region, as well as from the 
above mentioned groups and from the           
geomorphological research and case studies 
available. These data are synthesized in a     
special separate chapter, entitled “Brief          
historical and geographical overview of the 
Black Sea Stranja”.

Изследване на занаятите в България
Зараждане, регламентиране и развитие 
на занаятчийството в трансграничните 

общини на Бургаска област

В българската историография и социология 
липсва системно научно изследване на занаятите 
– както в национален, така и в регионален план.
Основната цел на настоящето изследване на 
Регионална занаятчийска камара - Бургас е въз 
основа на наличните данни от писмените 
известия, археологическите и етнографските 
проучвания, епиграфските материали, 
статистическите изследвания и други налични 
данни и материали да се проследи зараждането, 
основните етапи в развитието и регламентирането 
на занаятите и занаятчийските организации от 
праисторическите епохи до 2001 г.
Така формулирана основната изследователска 
цел предпоставя изпълнението на следните 
по-важни задачи:
1. Да се съберат, обработят, систематизират и 
подготвят за въвеждане в база данни наличните 
сведения и материали за развитието на 
занаятчийството в днешните погранични Малко 
Търновска и Царевска общини от Бургаски регион, 
като тя се проектира за интерактивна реализация.
2. За разлика от досегашните частични 
ретроспективни анализи, подходът да е 
проспективен, т.е. всеки занаят – там където е 
възможно, да се проследи от времето на първата 
му проява до съответното замиране или развитие 
в съвременни условия преди влизането на 
България в ЕС.
3. Да се систематизират и анализират различните 
формулировки на термините „занаятчия”, 
„занаяти” и „занаятчийски организации” през 
отделните епохи, периоди и законодателства.
4. Да се очертае не само стопанското, но и 
културното значение на занаятите през отделните 
епохи и периоди, като се откроят онези „добри” и 
„лоши практики”, които са стимулирали, 
задържали или водели до замиране, на онези 
занаяти, които са ценностни или „пазарни” 

в съвременните условия.
5. Събраната информация да послужи за изходна 
база и на следващи проучвания в рамките на 
настоящия проект „Традиционните занаятчийски 
професии и тяхното адаптиране към икономиката 
в Трансграничния регион” (CRAFTS).

Методика на изследването
Възприетата в настоящето изследване методика 
се базира на историко-информационния подход 
към наличната база данни, т.е. на историческа 
информатика, чиято цел е „да се издирва, да се 
събира, да се обработва и да се поддържа в база 
данни и електронни архиви налична информация, 
която да се предоставя за комплексни или частни 
анализи на региони, страни, периоди или заявени 
тематики” (Орачев 2012:3). Информацията 
относно базата данни за тематиката занаяти се 
извлича от разнообразни материали, които са 
разпределени в следните групи:
1. Антични и средновековни писмени известия
2. Археологически находки и проучвания
3. Епиграфски паметници, сфрагистични и             
    нумизматични находки
4. Картографски данни
5. Данни на пътешественици
6. Етнографски и фолклорни материали
7. Архивни материали
8. Статистически данни и изследвания
9. Социоложки проучвания

Историческата информатика изисква също така да 
се събират и данните за палеогеографията и 
географията на региона – както от 
горепосочените групи, така и от геоморфоложките 
изследвания и налични целеви проучвания. Тези 
данни се синтезират в специално обособения 
раздел „Кратък историко-географски преглед на 
Черноморска Странджа”.
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