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Burgas Regional Chamber of Skilled 
Crafts Making Another Study on Crafts

The current study on the present status and 
possibilities for adaptation of regulated and 
unregulated crafts in cross-border Strandja 
and some ethnically diverse regions of 
Burgas District, is being made by Dr. Atanas 
Orachev and Elena Bancheva under a        
contract between Burgas Regional Chamber 
of Skilled Crafts and Black Sea Strandja 
Association. It is based on studies, made so 
far under the project, as well as some     
published data of the National Statistical 
Institute and its Territorial Statistical    
Office – Burgas, data from Burgas Regional   
Chamber of Skilled Crafts, preliminary    
surveys and information from the            
municipalities of Tsarevo and Malko         
Tarnovo, information on the activity of the 
European Association of Craft, Small and 
Medium-Sized Enterprises (UEAPME), the 
relevant European directives and published 
SWOT analyses. The available data,         
materials, observations and analyses are 
compared for orientation with the ones 
about the municipalities of Aytos and Ruen.

The edition has the following structure: 
Introduction; Impact of the Skilled Crafts 
Act and its amendments and additions; 
Status of crafts; Profiling and basic        
characteristics of craft workshops,           
productions and services; Available            
instruments to promote crafts - European 
context; Creative nonlinear SWOT analysis 
for crafts in the cross-border municipalities 
of Burgas District. The study will have the 
following appendices: List of crafts in 
Burgas District (according to the registers 
of Burgas Regional Chamber of Crafts); 

Prospective information about Bulgarian 
traditional crafts, promising for                  
development or revival; Traditional and 
annual local fairs in Strandja             
(according to historical and folklore data); 
Skilled Crafts Act; Statistical data and      
materials, maps and illustrations;            
Bibliography. In conclusion will be defined 
the main strategic guidelines for the         
development of the survived crafts and 
revival of the effective traditional local 
crafts. The SWOT analysis outlines a set of 
nonlinear dependencies, difficulties and 
threats, to be handled by Burgas Regional 
Chamber of Skilled Crafts in order to 
develop crafts and production of                 
environmentally friendly brand products of 
Strandja and the Eastern Balkan Mountains. 
In the short term the training programmes 
(including for trainers) were evaluated as 
most important.

Регионална занаятчийска камара – 
Бургас прави друго изследване на 

занаятите

Изследването разглежда съвременното 
състояние и възможностите за адаптация на 
регламентираните и нерегламентираните 
занаяти в трансгранична Странджа и някои 
мултиетнични райони в Бургаска област , по 
което работят д-р Атанас Орачев и Елена 
Банчева по договор на Регионална 
занаятчийска камара - Бургас със Сдружение 
„Черноморска Странджа“. То се базира на 
направените досега изследвания по проекта, 
както и  на някои публикувани данни на НСИ 
и неговото териториално поделение за 
Бургаска област, данни на Регионална 
занаятчийска камара - Бургас, предварителни 
анкети и информации от Царевска и 
Малкотърновска община, информация за 
дейността на Европейската асоциация на 
занаятите, малките и средни предприятия, 
съответни директиви на Европейския съюз и 
публикувани SWOT-анализи. Наличните 
данни, материали, наблюдения и анализи са 
сравнени ориентировъчно с онези за Айтоска 
и Руенска община, като изданието има 
следната структура: 
Въведение в проблематиката; Въздействия на 
Законa за занаятите и неговите допълнения и 
изменения;  Състояние на занаятчийството; 
Профилиране и основни характеристики на 
занаятчийските работилници, производства и 
услуги; Възможни инструменти за 
стимулиране на занаятчийството - европейски 
контекст; Креативно нелинеен SWOT-анализ 
за занаятчийството в трансграничните 
общини на Бургаска област. Неразделна част 
от него ще бъдат и следните Приложения: 

Списък занаятите в Бургаска област              
(по регистрите на Регионална занаятчийска 
камара - Бургас);  Проспективен 
информационен каталог на перспективни за 
развитие или възраждане традиционни 
занаяти; Традиционни и ежегодни селищни 
панаири в Странджа (по исторически и 
фолклорни данни); Закон за занаятите; 
Статистически данни и материали, карти и 
илюстрации; Използвана литература. В 
заключение ще се дефинират основните 
стратегически насоки за развитие на 
оцелелите и възраждането на ефективните 
традиционни местни занаяти. SWOT-анализът 
очертава и комплекс от нелинейни 
зависимости, трудности и заплахи, с които 
трябва да се справя Регионална занаятчийска 
камара - Бургас, за може да развива 
занаятчийството и производството на 
екологични чисти маркови странджански и 
източностаропланински продукти. Като 
най-важни в близка перспектива са оценени 
обучителните програми (включително и за 
самите обучители).
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Crafts
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Boulevard, Floor 2, 39100 Kirklareli, Turkey
Tel: +90 288 214 10 54
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gk Strelbiste, 128 Bl., B Entr., 
Office 56, 1404 Sofia, Bulgaria
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E-mail: tomov@eirc-foundation.eu
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