
Риболов и лодкостроене в Тутракан

Fishing and boat building in Tutrakan





Тутракан е град с история от над 2000 години, разположен на южния бряг на река 
Дунав. През годините той се е утвърдил като център на лодкостроенето, риболова и 
производството на кайсиева ракия. Неговото разположение е предпоставка за раз-
витието му в различни икономически, политически, социални и културни аспекти, а 
в този албум ще ви предложим разходка сред различните занаяти и личности, като с 
особено внимание ще проследим развитието на риболова и лодкостроенето от края 
на XIX век до близкото минало.

Ще се запознаем с нелекия живот на рибарите, както и гигантските екземпляри, кои-
то те често са изваждали от водите на реката. Днес такива екземпляри не могат да се 
срещнат в Дунава, а някои от тях вече са и защитени видове. Затова нашият разказ 
за отминалите времена с годините вероятно ще остане в разказите на възрастните 
очевидци, спомените и разбира се, в музейните експозиции. 

Tutrakan is a town with a history of over 2000 years, located on the southern bank of the 
Danube. Over the years it has established itself as a centre of boat building, fishing and apricot 
brandy production. Its location is a prerequisite for its development in various economic, 
political, social and cultural aspects, and in this album we will offer you a walk among the 
various crafts and personalities, with particular attention to the development of fishing and 
boat building from the end of the 19th century to the recent past.

We will learn about the hard life of the fishermen, as well as the giant species that they have 
often caught from the riverr waters. Today, such species cannot be found in the Danube, 
and some of them are already protected species. Therefore, our story of the past times over 
the years will probably remain in the words of the old eyewitnesses, the memories and, of 
course, in the museum exhibitions. 



На 10-12 май 1854 година срещу тутракански остров 
се водят ожесточени боеве между руски и турски 
войски. В помощ на руската армия се включват 
много българи – рибари от града, участват като 
разузнавачи и гребци на лодки. Руско-турските 
войни са съпътствани с изселвания на българско 
християнско население от Тутракан и от околните 
села във Влашко. Това довело до чувствителното 
му оредяване. Търсейки препитание тук се засе-
лили много домакинства от планинските селища 
Елена, Трявна, Дряново, от Македония, Лозенград 
и др. В Тутракан през годините съжителствали 
трите етноса - българи, власи и турци. 
След Кримската война местните занаятчии про-
дължават да предлагат за вътрешния пазар про-
изведения, характерни за региона: грубо обрабо-
тени овчи кожи, напа, платно (аба), грубо сукно, 
сечива, хамути. Съществуването им е обвързано 
с потребностите на населението, властта и тога-
вашната инфраструктура. Една значителна част 
от домакинствата на Тутракан изкарва прехраната 
си от риболов в р. Дунав и Калимок. Стопанският 
възход на Тутракан след Кримската война е пряко 
свързан с бързото развитие на занаятите. Наред 
с традиционните дотогава занаяти кожухарство, 
кожарство, коларство, се прибавят абаджийство, 
терзийство, чехларство,, медникарство, чиито 
майстори се организирали в общ еснаф. ,,Преди 

On May 10-12, 1854, fierce fighting between Rus-
sian and Turkish troops took place against a Tutra-
kan island. Many Bulgarians, fishermen from the 
town, participate as scouts and boat rowers. The 
Russian-Turkish wars were accompanied by expa-
triations of Bulgarian Christian population from 
Tutrakan and the surrounding villages in Vallachia. 
This led to his sensitive thinning. Searching for a 
livelihood here settled many households from the 
mountain settlements Elena, Tryavna, Dryano-
vo, Macedonia, Lozengrad, etc. The three ethnic 
groups coexisted in Tutrakan over the years - Bul-
garians, Vlachs and Turks. 
After the Crimean War, local artisans continued to 
offer for the domestic market works typical of the 
region: roughly treated sheepskins, nappa, canvas 
(aba), rough cloths, tools, harnesses. Their exis-
tence is linked to the needs of the population, the 
power and the infrastructure of the time. A sig-
nificant part of Tutrakan’s households made a liv-
ing from fishing in the Danube River and Kalimok. 
The economic rise of Tutrakan after the Crimean 
War was directly related to the rapid development 
of crafts. Alongside the traditional crafts of furry, 
leather, carpentry, there were added abadja, terzi-
ya, slipper and copper production, whose masters 
organized themselves in a common guild. “Some 
10 years ago - Tutrakan was a place with up to 500 



10 години гр. Тутракан беше едно място до 500 
къщи… Засега тоя град има повече от 1000 къщи и 
400 дюгени и от ден на ден се правят изново мага-
зини, дюгени и къщи … Преди две години местата, 
които се продаваха за 4000 гроша, тази година из-
лязоха на тройна и четворна цена“ .
След Освобождението занаятчийското произ-
водство в града продължава да бъде свързано с 
нуждите на местния пазар. Развиват се занаяти, 
които са засегнати по-слабо от фабричната кон-
куренция и са свързани със селското стопанство 
и преработката на неговата продукция, както и 
с обслужването на всекидневните потребности 
на населението. За достиженията и успехите на 
занаятчиите от Тутраканския край е показател 
и тяхното представяне на Първото пловдивско 
изложение през 1892 г. Рибарското съсловие от 
Тутракан е представено с разнообразни мрежи за 
ловене на риба и рибарска лодка, изработена от 
тутраканския майстор Никола Калинов. На него 
са присъдени сребърни медали, а на Ахмед Вани 
– бронзов. В протоколите на Първото изложение 
фигурират като носители на сребърни медали за 
майсторство на дървени изделия имената на Та-
тар Мустафа от с. Тюрк Смил (дн. Нова Черна) и на 

houses… So far, this city has more than 1000 hous-
es and 400 dugens and from day to day stores, du-
gens and houses are being rebuilt … Two years ago, 
places that sold for 4,000 grosh (currency) this year 
came out at a triple and quadruple price”. 
After the Liberation, craft production in the city 
continued to be linked to the needs of the local 
market. Crafts which were less affected by factory 
competition and were linked to agriculture and the 
processing of its production, as well as to serving 
the daily needs of the population, were developing. 
The achievements and successes of the craftsmen 
from the Tutrakan region were also an indicator of 
their presentation at the First Plovdiv Exhibition in 
1892. The fishing grounds of Tutrakan were repre-
sented by various nets for fishing and fishing boat, 
made by the Tutrakan master Nikola Kalinov. He 
was awarded silver medals and Ahmed Bani was 
awarded bronze medal. In the protocols of the First 
Exhibition feature as winners of silver medals for 
the craftsmanship of wood products are the names 
of Tatar Mustafa from the village of Turk Smil 
(present day Nova Cherna) and of Mumidzhi Sali 
Hamalov and Zaturla Chakarhasanov – both from 
Kutyukli (present day Tsar Samuil village). Bronze 



Мумиджи Сали Хамалов и Затурла Чакърхасанов 
– и двамата от Кютюкли (дн. с. Цар Самуил). Брон-
зов медал за грънчарски изделия получава Цанко 
Стоянов от Тутракан. За строителни изделия сре-
бърен медал получава Марин Драганов от Тутра-
кан, а бронзов – Меджид Шерифов от Сарсанлар 
(дн. с. Зафирово). За отлично изработени обуща и 
чехли са наградени Константин Арсенов и Калин 
Любенов от Тутракан. Град Тутракан се предста-
вя и с качествено изработени рогозки и пет вида 
брашно на Марин Драганов. С бронзов медал за 
готови дрехи е награден Деньо Манев. 
Местните занаяти се развили въз основа на пре-
питанието – земеделие, риболов и скотовъдство, 
но след Освобождението се развили благоприят-
ни условия и за развитието на много различни за-
наяти. С Освобождението се започват да се разви-
ват различни занаяти, като в града имало около 50 
занаятчии -  строители на гемии и каици (лодки), 
бъчвари, коларо-железари, абаджии, грънчари, 
кожухари, бакърджии, златари. Само за няколко 
години броят им нараснал петорно, но бурните 
събития в края на 19 и началото на 20 век – Балкан-
ска, Междусъюзническа и Първа световна война, 

medal for pottery received Tsanko Stoyanov from 
Tutrakan. For construction products Marin Dra-
ganov from Tutrakan received a silver medal and a 
bronze medal – Medzhid Sherifov from Sarsanlar 
(today’s village of Zafirovo). Konstantin Arsenov 
and Kalin Lyubenov from Tutrakan were awarded 
for excellent shoes and slippers. The town of Tutra-
kan was represented by quality mats and five types 
of flour of Marin Draganov. The bronze medal for 
ready-made clothes was awarded to Denyo Manev.
The local crafts developed on the basis of subsis-
tence – agriculture, fishing and cattle breeding, but 
after the Liberation there were favorable condi-
tions for the development of many different crafts. 
With the Liberation also began the development 
of various crafts, and in the town there were about 
50 craftsmen - builders of sails and kaiks (boats), 
coopers, car-blacksmiths, tailors, potters, furriers, 
coppersmiths, goldsmiths. In just a few years, their 
number grew fivefold, but the turbulent events of 
the late 19th and early 20th centuries – Balkan, In-
ter-Union and World War I - were decisive for the 
development of the city and its economy. The 1940 
Craiova Agreement led to the expulsion of more 



били определящи за развитието на града и него-
вата икономика. Крайовската спогодба от 1940 г. 
довела до изселването на над 5000 души от града, 
много от които били майстори.
В Тутракан се водела оживена търговия. За пе-
риода 1896-1905 г. на пристанището му били реги-
стрирани 4537 кораба. А въвеждането на австрий-
ския контрол върху корабоплаването по река 
Дунав спомага за издигането на Тутракан като 
търговско средище и го свързва с дунавски градо-
ве от страната и от Централна Европа. През 1900 г. 
в Тутракан имал население от 9393 души, от които 
стопански активни лица, заети в промишлеността 
са 1167. Сред основните занаяти били облекло, 
обувки, шапки, брашна, хляб млекообработване, 

than 5,000 people from the town, many of whom 
were masters.
In Tutrakan there was a lively trade. During the 
period 1896-1905, 4537 ships were registered in 
its port. The introduction of Austrian control over 
the navigation on the Danube helped to promote 
Tutrakan as a trading centre and connected it with 
Danube cities from the country and from Central 
Europe. In 1900, Tutrakan had a population of 
9,393, of which 1167 were industrial businesses. 
Among the main crafts were clothing, shoes, hats, 
flour, bread processing, metalworking, construc-
tion, ceramics, spinning, weaving, darats, furry, 
woodworking, transport, printing, art.
In the newspaper “Esnafsky Zashtitnik” (Guild 



металообработване , строителство, керамика, 
предене, тъкане, дараци, кожухарство, дървооб-
работване, транспорт, печатане, изкуство.
Във в. „Еснафски защитник“ откриваме 
информация за състоянието на Общото 
еснафско сдружение в гр. Тутракан през 1906 г, 
което се състои от 218 членове и се упражняват 
35 вида занаяти, а пет души са издържали изпит 
за майстори. За текущата 1907 г. е гласуван 
бюджет на сума 3880 лв.
От отчета за дейността на Тутраканското общо 
еснафско сдружение през 1908 г. узнаваме, че в 
него членуват 323 души, от които 200 грамотни, 
но липсват такива с техническо образование. 
През годината няма нито една стачка, в нито 
една занаятчийска работилница. Полученият 
приход е 505 лв. до 6 декември и са изразходвани 
503 лв. Издадени са 15 майсторски свидетелства 
и 11 калфенски книжки, проведен е един изпит 
за майстор. След 1909 година в града има Общо 
занаятчийско сдружение с регистрирани 310 
членове. От дописка относно организиране на 
благотворителна вечеринка на Тутраканското 
общо еснафско сдружение, узнаваме, че тя е 
добре посетена от граждани и занаятчии, а 
чистият приход от вечеринката е 50 лв., в полза 
на касата на сдружението.

Protector) we find information about the state of 
the General Association of Esnafs in the town of 
Tutrakan in 1906, which consisted of 218 mem-
bers and 35 types of crafts, and five people passed 
the masters’ examination. A budget of BGN 3880 
had been voted for the current year 1907.
We learn from the report on the activities of the 
Tutrakan General Society in 1908 that there were 
323 members, of whom 200 were literate, but 
there were no with technical education. During 
the year, there was not a single strike in any craft 
workshop. The income received is BGN 505 un-
til December 6 and BGN 503 had been spent. 15 
master’s certificates and 11 journeymen books 
were issued, one master’s exam was conducted. 
Since 1909, the town had a General Craft Associa-
tion with 310 registered members. From a report 
on the organization of a charity event of the Tutra-
kan common philistine association, we know that 
it is well visited by citizens and artisans, and the 
net income from the evening was 50 BGN, in favor 
of the association’s cashier.



През трудните години на румънска окупация 
на Тутракан (1913-1916 г.), занаятите оцеляват и 
издигат на крака икономиката на Тутракан, за 
което съществено влияние оказва и европейската 
река Дунав. Оскъдната информацията за 
развитието на занаятчийството през периода 
на окупация на Южна Добруджа се базира на 
Регистрите за гражданско състояние на Тутракан 
от 1906 г., които се съхраняват във фонда на 
Исторически музей-Тутракан. Те се водят от 

During the difficult years of the Romanian occupa-
tion of Tutrakan (1913-1916), the crafts survived and 
brought the economy of Tutrakan to its feet, for 
which the European Danube River also had a signifi-
cant influence. The scarce information on the devel-
opment of craftsmanship during the period of occu-
pation of South Dobrudja is based on the Civil Status 
Registers of Tutrakan from 1906, which are kept in 
the Fund of the Historical Museum-Tutrakan. They 
have been run by the Bulgarian authorities since 



българските власти от 1906 г., през периода на 
двете окупации се водят на румънски език и от 
румънските власти. В Регистрите като данни за 
лицето е записана и професията (знание, занаят, 
занятие), която упражнява, и народността му. 
Разхождайки се по улица „Трансмариска“ и до 
днес като архитектурно наследство се извисяват 
къщи със следосвобожденска архитектура, 
демонстрирайки заможност на местния 
финансов елит. Много от тези жилищни сгради, 
принадлежат на занаятчии, които използват 
приземния или първия етаж от домовете си за 
работилница или търговско помещение.
Интересът към занаятчийството на младите 
хора в града е голям. Поради тази причина в 
Тутракан се открива допълнително занаятчийско 
училище. От доклада на неговия директор за 
годините 1943-1944 г. прави впечатление, че към 
обучителния курс има голям интерес. Само за 
първата година записаните ученици са 42 души 
а за следващата 1944 г. има записани 75 души. 
Завършилите ученици са 74 момчета, от които 50 
българи и 24 турци.                

1906, during the period of the two occupations they 
were run in Romanian and by the Romanian authori-
ties. In the Registers, for a person were recorded the 
profession (knowledge, trade, occupation) that he 
exercises and his nationality.
Walking along Transmariska Street, houses with 
post-liberation architecture have been erected as an 
architectural heritage to this day, demonstrating the 
wealth of the local financial elite. Many of these res-
idential buildings belonged to craftsmen who used 
the ground or first floor of their homes as a work-
shop or commercial premises.
There was a great interest in the craftsmanship from 
the young people in the city. For this reason, an ad-
ditional craft school was opened in Tutrakan. From 
the report of its director for the years 1943-1944, it 
is noteworthy that there was a great interest in the 
training course. For the first year alone, 42 students 
were enrolled and for the next year in 1944, 75 peo-
ple were enrolled. The graduates were 74 boys, in-
cluding 50 Bulgarians and 24 Turks.



Със заповед на Министъра на търговията, про-
мишлеността и труда се разрешава откриването 
на Практическо девическо занаятчийско учили-
ще в гр. Тутракан на Женско благотворително 
дружество „Българка”. 
Общото занаятчийско сдружение подема ини-
циативата на мострения панаир в Пловдив през 
1942 г. Тутракан да се представи като риболовен 
център – стремежът е да се предизвика инте-
ресът на посетителите чрез представянето на 
рибарски лодки, рибарски мрежи и други ри-
боловни уреди. За тази цел Русенската търгов-
ско-индустриална камара дарява 7 000 лв.
С промените в обществено-икономическия жи-
вот в българското общество след 1944 г., настъп-
ват сериозни промени и в организирането на за-
наятчиите, обединение на дребните занаятчии в 
едри кооперации. След 1944 г. сдружението про-
дължава да действа в интерес на своите членове, 
което личи от отчетен доклад на ръководството 
на сдружението от февруари 1948 г., според кой-
то - „ръководството вместо да издигне просвет-
ното и културно ниво на нашите занаятчии към 
преходното време за коопериране и строежа на 

With an order from the Minister of Commerce, In-
dustry and Labour was authorized the opening of a 
Practical Girls’ Craft School in the town of Tutrakan 
at the Women’s Charity Association “Bulgarka”. 
The General Crafts Association took the initiative at 
the sample fair in Plovdiv in 1942 Tutrakan to be pre-
sented as a fishing centre – the aim was to raise the 
interest of visitors by presenting fishing boats, fish-
ing nets and other fishing gears. For this purpose, 
the Ruse Chamber of Commerce and Industry do-
nates BGN 7,000.
With the changes in the socio-economic life in the 
Bulgarian society after 1944, there were serious 
changes in the organization of craftsmen, unification 
of small craftsmen in large cooperatives. After 1944, 
the association continued to act in the interest of its 
members, as evidenced by a report by the manage-
ment of the association from February 1948, accord-
ing to which “instead of raising the educational and 
cultural level of our craftsmen to the transition time 
for cooperating and building socialism in our coun-
try, we opened the doors of our association as if it 
were a grocery store, we fought in the distribution 
committees in the commission for distribution of 



социализма в нашата страна, ние отворихме вра-
тите на нашето сдружение като на някоя бакал-
ница, борехме се в разпределителните комитети 
в комисарството по разпределение на материа-
ли и то, за да задоволяваме апетитите на нашите 
занаятчии, с което спирахме трансформацията 
на занаятчийството от частния сектор към коо-
периране, като с това увреждахме провеждането 
на правителствената политика на ОФ.”

През август 1950 г. се създава Промишлен ком-
бинат „Трансмариска”, в който влизат национа-
лизираните дараци, содолимонадените рабо-
тилници, маслобойната, мелниците в Тутракан 
и Старо село, техническата работилница, кера-
мичната работилница в Бръшлен, дърводел-
ският цех и шивашките ателиета. По-късно към 
него преминава драгажният флот и лодкарската 
работилница до образуването на Фабрика „Лод-
костроител”. Към предприятието са открити: 
часовникарски цех - за поправка и ремонт на ча-
совници, килимарски цех, работилница за ради-
опоправки, работилница за вело и моторемонти, 
отдел за поправка на сметачни, пишещи и др. 
машини. Разкрити са работилници в различни 
части на града.

materials, and in order to satisfy the appetites of our 
craftsmen, thus stopping the transformation of the 
craftsman from the private sector to cooperating, 
and thus damaging the conduct of the government 
policy of the FF.”

In August 1950 the Industrial Complex “Transmaris-
ka” was established, which included the nationalized 
carders, soda-lemonade workshops, the oil mill, 
the mills in Tutrakan and Staro Selo, the technical 
workshop, the ceramic workshop in Brashlen, the 
carpentry workshop and the sewing workshops. Lat-
er the dredging fleet and the boat workshop to the 
formation of Factory “Boatbuilder” passed to it. To 
the company were found: a watchmaking workshop 
- for restoration and repair of watches, a carpeting 
workshop, a workshop for radio repairs, a workshop 
for bicycle and motor repairs, a department for re-
pair of calculators, typewriters, etc. Workshops were 
opened in different parts of the city.



ЛОДКОСТРОЕНЕ

Лодкостроенето е занаят, свързан с производ-
ството и поправката на плавателни съдове. Гео-
графското разположение на града и развитието 
на риболова определят зараждането и разви-
тието на занаята лодкарство. От средата на ХІХ 
в. край брега на Дунав се появяват няколко рабо-
тилници за правене на „барки”, наречени „лунта-
рии” и „гемии”. Известни са майсторите Панайот 
Греков, Димитър Панайотов и Драган Еклемов. 
Вестник „Източно време” отбелязва, че Тутракан 
се слави с „правенето на рибарски барки”, които 
се купуват от рибарите по двата бряга.

BOATBUILDING

The boatbuilding is a craft related to the production 
and repair of vessels. The geographical location of 
the city and the development of fishing determine 
the emergence and development of the craft of 
boating. Since the middle of the 19th century, sev-
eral workshops for making “barcas” called “luntaria” 
and “gemii” have appeared along the Danube coast. 
The masters Panayot Grekov, Dimitar Panayotov 
and Dragan Eklemov were known. The newspaper 
“East Time” noted that Tutrakan was famous for 
“making fishing barcas” that were bought by fisher-
men on both shores.



В своите изследвания местният краевед и исто-
рик Рачо Змеев споделя, че преди и след Осво-
бождението в Тутракан са конструирани различ-
ни видове лодки и плавателни съдове. По видове 
те се делят на три групи: рибарски, транспортни 
и спортни. Към първата група се отнася лодка тип 
Лунтрия (враница) - двуостра, издълбана от де-
бел ствол или конструирана от ребра. Изработва 
се до 1907 г., когато в града пристига майсторът 
Танаси Пополитис, който започва строенето на 
много по-лека и с по-добра форма и практична 
лодка за риболов. Тази лодка е усъвършенствана 
малко по-късно от Петър Чориков и от 1910 г. е 
известна с името „Тутраканка”.

In his research, the local historian Racho Zmeev 
shared that different types of boats and vessels were 
constructed in Tutrakan before and after the Liber-
ation. By types they were divided into three groups: 
fishing, transport and sports. To the first group ref-
ered a boat type Luntria (vranitsa) - double-edged, 
carved from a thick stem or constructed from ribs. 
It was produced until 1907, when the master Tanasi 
Popolitis arrived in the city, and started the construc-
tion of a much lighter, better shaped and practical 
boat for fishing. This boat was improved a little later 
by Petar Chorikov and since 1910 it has been known 
as “Tutrakanka”.



Транспортните плавателни съдове се делят на 
следните видове:
-Гемия - двуостра, дълга 15 м, широка 4 м, и дъл-
бока 2.5 м, конструирана от ребра;
- Каик - лодка с плоско дъно и прави чела, кон-
струирана от ребра, с обърната трапецовидна 
форма, днес се нарича „Чамница”;
- Бак - широка и дълга плоскодънна плаваща 
платформа, конструирана от ребра, използва се 
до 1940 г.

Transport vessels have been divided into the follow-
ing types:
-Gemia - double-edged, 15 m long, 4 m wide, and 2.5 
m deep, constructed of ribs;
- Kaik - a boat with a flat bottom and straight fore-
head, constructed of ribs, with inverted trapezoidal 
shape, today called “Chamnitsa”;
- Bac - a wide and long flat bottom floating platform, 
constructed of ribs, used until 1940.



От спортните лодки са правени само „Гондоли” и 
„Йола”, но тези модели лодки не са имали важно 
стопанско значение за лодкостроителите.
В периода от 70-те години на ХІХ до 60-те години 

Only “Gondolas” and “Yola” were made of the sports 
boats, but these boat models did not have significant 
economic importance for the boat builders.
From the 1870s to the 1960s, boatbuilding took the 



на ХХ век лодкостроенето заема водещо място 
сред професионалното развитие в града. В из-
следванията на Рачо Змеев можем да проследим 
частично развитието на лодкостроенето в Тутра-
кан в периода след 1878 г. Именити майстори по 
това време са Панайот Греков, роден в Тутракан, 
майстор – гемиджия. Занаятът от него са научи-
ли Драган Еклемов и Димитър Гвоздейков. 
Драган Георгиев Еклемов е роден през 1843 г. в 
Тутракан в семейство на бедни рибари. На два-
десет години става майстор на каици, гемии и 
водни мелници. Макар и млад майстор, става 
доста изместен сред собствениците на водните 
мелници в Тутракан и по течението на р. Дунав, 
защото ги прави по-хубави и по-здрави. Има 
работилница в близост до брега на реката, а 
лятото работи на открито до самия бряг. Синът 
му майстор – лодкар Стефан Еклемов, разказва 
следния случай, когато на една водна мелница в 
Тутракан се счупила средната напречна греда и 
можела всеки момент да потъне. Тогава собстве-
никът ѝ, който бил турчин, помолил баща му да я 
поправи и той, без да спре мелницата, подменил 
счупената греда и сложил друга чрез снаждане. 
Мелничарят остава доволен и разказва на дру-
гите мелничари как чрез „еклеме” (снаждане) 
майсторът поправил мелницата.

leading place among the professional development 
in the city. In the research of Racho Zmeev we can 
partially trace the development of boat building in 
Tutrakan in the period after 1878 famous masters 
at that time were Panayot Grekov, born in Tutra-
kan, a gemi-maker. The craft was taught to Dragan 
Eklemov and Dimitar Gvozdeikov.
Dragan Georgiev Eklemov was born in 1843 in 
Tutrakan in a family of poor fishermen. At the age 
of twenty he became a master of kaiks, gemii and 
water mills. Although a young master, he became 
quite displaced among the owners of the water mills 
in Tutrakan and along the Danube river, because he 
made them better and stronger. He had a workshop 
near the river bank, and in the summer worked out-
doors next to the river bank. His son, the boatmaster 
Stefan Eklemov, recounts the following case when 
a water mill in Tutrakan broke its middle crossbeam 
and could sink at any moment. Then the owner, who 
was Turkish, asked his father to fix it, and he, without 
stopping the mill, replaced the broken beam and put 
another one by splicing. The miller remained satis-
fied and told the other millers how the master re-
paired the mill through “ekleme” (splicing).



Димитър Иванов Гвоздейков - или „уста Митьо 
Гвоздейков”, роден през 1847 г. в с. Гвоздейка, 
Дряновско. Там става майстор – мутафчия. През 
1871 г идва в Тутракан на гурбет с надеждата, че 
тук, където земеделието и скотовъдството са 
главен поминък на населението, мутафчийски-
ят занаят ще му осигури по-добро препитание 
на многолюдното му семейство. Но занаятът не 
потръгва добре и затова започва да изучава ге-
миджийство при Панайот Греков. След Освобож-
дението той е най-прочутият майстор на гемии. 
Има работилница на брега на Дунав. Димитър 
Гвоздейков, става баш майстор, а внукът му Ан-
тон Н. Гвоздейков разказва: „Моят баща ни раз-
казваше, че когато дядо Митьо поискал да бъде 
признат за „майстор”, майсторите от еснафа се 
възпротивили и му казали, че бил още млад за 
занаята. „Майсторството” му било нужно да се 
представи пред търговците житари от града, 
които идвали при него да си поръчат гемия. Ня-
кои от по-старите майстори – гемиджии, като 
виждали, че дядо бил посещаван от клиенти, 
ги хващало яд и тогава го клеветили, че той не 
бил още майстор. Дядо не им се сърдел и решил 
да докаже, че е майстор. Направил една голяма 
гемия и я дал на търговеца Юсеин Сараджолу. 

Dimitar Ivanov Gvozdeikov - or “usta (master) Mityo 
Gvozdeikov”, born in 1847 in the village of Gvozdei-
ka, near the town of Dryanovo. There he became 
a master - mutafchi (maker of goat’s-hair rugs). 
In 1871 he came to Tutrakan for a gurbet (working 
in another town) with the hope that here, where 
agriculture and cattle farming are the main liveli-
hoods of the population, the mutafchi craft would 
provide a better livelihood for his large family. But 
the craft was not going well, so he started studying 
gemi making with Panayot Grekov. After the Lib-
eration, he was the most famous gemi master. He 
had a workshop on the bank of the Danube. Dimitar 
Gvozdeikov became quite a master, and his grand-
son Anton N. Gvozdeikov said: “My father told us 
that when Grandpa Mityo wanted to be recognized 
as a “master”, the masters of the philistine rebelled 
and told him that he was still young for the craft. He 
needed the “Mastery” to present himself to the ce-
real merchants from the city, who came to him to 
order gemia. Some of the older gemi masters, when 
they saw that Grandpa was visited by clients, were 
angry and then slandered him that he was not yet a 
master. Grandpa wasn’t mad at them, so he decided 
to prove he was a master. He made a big gemi and 
gave it to the merchant Usein Saragiolu. He loaded 



Той натоварил гемията със стока и отплувал на-
долу по Дунав и Черно Море за Цариград, къде-
то стигнал благополучно. След около два месеца 
търговецът се върнал и при остров Косуй (днес с. 
Пожарево) от борда на гемията дал три изстрела 
- обичаен поздрав за благополучно завръщане. 
На кея гемията била посрещната тържествено 
от насъбралото се множество, сред което имало 
майстори, калфи и ученици-гемиджии. Предсе-
дателят на общото еснафско сдружение връчил 
на дядо Митьо майсторско свидетелство и отто-
гава започнали да му викат „уста Митьо Гвоздей-
ка”. Димитър Гвоздейков упражнява гемиджий-
ството до 1917 г. след което със сина си Иван се 
изселват в Русе и през 1922 г. почива. Неговият 
занаят наследява синът му Недялко Димитров 
Гвоздейков. Известен майстор на гемии, воде-
ници и бакове.

the gemi boat with goods and sailed down the Dan-
ube and the Black Sea to Constantinople, where he 
reached safely. In about two months, the merchant 
returned and near the island of Kosui (today the vil-
lage of Pozharevo) from the board of the gemi gave 
three shots - a usual greeting for a safe return. On 
the pier, the gemia was greeted solemnly by the 
crowd, among which were masters, kalphas and stu-
dents of gemi making. The Chairman of the General 
Association of the Guild handed Grandpa Mityo a 
master certificate and since then they started call-
ing him “Usta Mityo Gvozdeika”. Dimitar Gvozdeikov 
practiced gemi-making until 1917, after which he and 
his son Ivan moved to Ruse and in 1922 he died. His 
craft was succeeded by his son Nedyalko Dimitrov 
Gvozdeikov. A renowned master of gemi, mills and 
bacs.



Друг бележит майстор от този период е уста 
Куля (Никола) Калинов, роден 1859 г. в Тутракан. 
Усвоил гемиджийския занаят при Н. Керимов. В 
първите години прави само гемии, но по-късно 
започва да изработва рибарска лодка „Лунтрия”. 
Негов пръв помощник в работилницата е синът 
му Иван Куля. Уста Куля Калинов е уважаван май-
стор сред риболовците в Тутракан и близките 
рибарски селища. Освен това умее да учи други-
те как се прави рибарска лодка. За тези му спо-
собности е извикан в местното училище, където 
от 1901 до 1904 г. в час по трудово обучение учи 
децата на тутраканските рибари да правят нови 
лодки и да ремонтират стари (Йорданов 1993: 73-
75).
През 1907 г. в Тутракан пристига от Свищов май-
сторът на малки и леки рибарски лодки с по 24 
ребра - Танаси Пополитис. Много бързо успява 
да наложи новия модел лодка, която заимства от 
морските лодки използвани от гръцките рибари 
по Средиземно море. Преподавател е в местно-
то училище. Негов ученик и калфа е прочутият 
майстор Петър Николов Чориков.
Петър Чориков е роден през 1890 г. в Тутракан в 
семейство на рибари. Започва да учи занаят при 
уста Куля Калинов и след като завършва ІV клас, 
на 15-годишна възраст, продължава да изуча-
ва занаята в неговата работилница като калфа. 
Когато Танаси Пополитис отваря лодкарска ра-

Another notable master of this period was Usta 
(Master) Kulya (Nikola) Kalinov, born in 1859 in 
Tutrakan. He mastered the gemi craft with Nikola 
Kerimov. In the first years he made only gemi, but 
later he started to make a fishing boat “Luntria”. His 
first assistant in the workshop was his son Ivan Kulya. 
Usta Kulya Kalinov was a respected master among 
the fishermen in Tutrakan and the nearby fishing vil-
lages. Besides, he could teach others how to build a 
fishing boat. For these abilities he was called to the 
local school where, from 1901 to 1904, he taught the 
children of Tutrakan fishermen to build new boats 
and repair old ones (Yordanov 1993: 73-75).
In 1907 in Tutrakan arrived from Svishtov the master 
of small and light fishing boats with 24 ribs - Tanasi 
Popolitis. Very quickly he was able to impose the new 
boat model, which he borrowed from the sea boats 
used by the Greek fishermen on the Mediterranean. 
He was a teacher at the local school. His disciple and 
kalfa was the famous master Petar Nikolov Chorikov
Petar Chorikov was born in 1890 in Tutrakan in a fam-
ily of fishermen. He started learning the craft with 
usta Kulya Kalinov and after graduating from the 
fourth grade, at the age of 15, he continued to study 
the craft in his workshop as a journeyman. When Ta-
nasi Popolitis opened a boat shop, he moved in with 
him. “From bay Tanasi, I learned how to make small 
and light fishing boats with 18, 20 and 24 ribs each. 
These boats were made faster and with fewer mate-



ботилница, той се премества при него. „От бай 
Танаси, аз се научих да правя малки и леки ри-
барски лодки с по 18, 20 и 24 ребра. Тези лодки 
се изработваха по-бързо и с по-малко материали 
и бяха по евтини за тогавашните бедни рибари. 
Нашите рибари от града и от близките рибарски 
селища започнаха да ме отрупват с поръчки и аз 
едва успявах”.
Макар и калфа Петър Чориков е привлечен за 
учител в местното училище за майстор. През 
1910 г. е удостоен като „майстор-лодкар” за 
създадената от него нов тип рибарска лодка 
„Тутраканка” и в къщата на своя брат Иван отва-
ря самостоятелна работилница. Макар и млад 
майстор, приема да обучава момчета от града. 
Първите му ученици са неговият най-малък брат 
Никола, племенникът му Ангел Иванов Чориков, 
Филип Кенанов, Марин Войнов, Марин Куков, 
Йордан Статев, Стате Магриев, Иван Неделчев, 
Иван Мемишев и др. Славата му на добър май-
стор се разнася до Югославия, Унгария, Слова-
кия и Румъния, откъдето започва да получава по-
ръчки. От 1920 до 1940 г. Петър Чориков работи 
заедно с брат си Никола и племенника си Ангел 
с калфа Йордан Станев. По спомени на Ангел 
Чориков за денонощие изкарват по една готова 
лодка.

rials and were cheaper for the poor fishermen then. 
Our fishermen from the town and the nearby fishing 
villages started to bundle me with orders and I barely 
succeeded ”.
Although a journeyman Petar Chorikov was attract-
ed at the local school as a master. In 1910 he was 
awarded as a “master boatman” for the new type of 
fishing boat “Tutrakanka” created by him and in the 
house of his brother Ivan opened an independent 
workshop. Though a young master, he accepted to 
teach boys from the city. His first students were his 
youngest brother Nikola, his nephew Angel Ivanov 
Chorikov, Philip Kenanov, Marin Voinov, Marin Ku-
kov, Yordan Statev, State Magriev, Ivan Nedelchev, 
Ivan Memishev and others. His fame as a good mas-
ter spread to Yugoslavia, Hungary, Slovakia and Ro-
mania, where he began to receive orders. From 1920 
to 1940. Petar Chorikov worked with his brother Ni-
kola and his nephew Angel with journeyman Yordan 
Stanev. According to the memories of Angel Cho-
rikov, for 24 hours they made a ready boat.



Филип Добрев Кенанов е роден пред 1895 г. в 
Тутракан. Изучил лодкостроителния занаят от 
Петър Чориков, при когото 1924 г. става май-
стор-лодкар. Край брега на Дунав отваря са-
мостоятелна работилница. Негови ученици са: 
Николай Данчов, Стефан Еклемов, Кирил Тор-
лаков и др. Той става прочут майстор, „Ние пра-
вихме рибарски и всякакви лодки за почти цяла 
Румъния, - разказва Н. Данчов - най-много лодки 
изработвахме за тутраканските рибари. Името 
на моя майстор се разнасяше между всички ри-
бари по Дунав. Затуй, когато настъпваше усиле-
но време за правене на лодки-зимата и пролетта, 
майсторът наемаше други сезонни работници от 
столарските работилници, като Николай Диони-
сиев, Калин Любенов и Добри Войков. Правихме 
на ден по две лодки и пак не смогвахме да изпъл-
няваме  навреме поръчките.”

Philip Dobrev Kenanov was born before 1895 in 
Tutrakan. He studied the boatbuilding craft from 
Petar Chorikov, where in 1924 he became a mas-
ter boatmaster. He opened his own workshop near 
the Danube bank. Aming his students were: Nikolay 
Danchov, Stefan Eklemov, Kiril Torlakov and oth-
ers. He became a famous master, “We made fishing 
boats and all sorts of boats for almost all of Roma-
nia, - N. Danchov says - most of the boats we made 
for the Tutrakan fishermen. My master’s name was 
spread among all the fishermen on the Danube. 
Therefore, when it came to making boats - during 
the winter and spring, the master employed other 
seasonal workers from the carpentry workshops, 
such as Nikolay Dionisiev, Kalin Lyubenov and Dobri 
Voikov. We made two boats a day and still couldn’t 
keep up with the orders on time.”



Несъмнено забележителен прогрес в развитие 
на лодкостроенето в Тутракан започва в начало-
то на ХХ век, когато Петър Чориков усъвършен-
ства лодката, морски тип, изработвана от пре-
селилия в града се грък Танаси Пополитис. До 
днес тя е позната с името „Тутраканка”. В нача-
лото местните рибари се отнасят скептично към 
модела, но само за няколко години тя се налага 
повсеместно в риболова. Основната причина за 
това е относително ниското ѝ тегло, стабилност, 
маневреност и не на последно място обслужва-
нето, за което са достатъчни само двама души.
Лодката се състои от ребра и отвън е обшита с 
дъски. В зависимост от нуждите на рибаря се 
изработва лодка с различен брой ребра, спо-
ред това с какви уреди ще се риболува. Ако ри-
боловецът работи само с уреда „орие”, той си 
поръчва лодка с 23 ребра, а ако риболува с „не-
вод”, използва лодка с 30 ребра. Тези съдове се 
изработват до края на 1910 г., когато майсто-
рът-лодкар Петър Чориков усъвършенства тяхна-
та конструкция и създава тип рибарска лодка на 
Дунав, която и днес се нарича „Тутраканка”

Undoubtedly remarkable progress in the devel-
opment of boat building in Tutrakan began in the 
early XXth century, when Petar Chorikov perfected 
the boat, a marine type, made by the Greek settler 
Thanassi Popolitis. To this day it is known as “Tutra-
kanka”. In the beginning, local fishermen were skep-
tical of the model, but in just a few years it became 
ubiquitous in fishing. The main reason for this was its 
relatively low weight, stability, manoeuvrability and 
last but not least the service, for which only two peo-
ple were sufficient. 
The boat consisted of ribs and was covered with 
boards outside. Depending on the needs of the fish-
erman, was made a boat with a different number 
of ribs, depending on what gear would be used for 
fishing. If the fisherman only worked with the device 
“orie”, he ordered a boat with 23 ribs, and if he was 
fishing with “nevod”, he used a boat with 30 ribs. 
These vessels were built until the end of 1910, when 
boatmaster Petar Chorikov perfected their construc-
tion and created a type of fishing boat on the Dan-
ube, which is still called “Tutrakanka”



„Тутраканката” представлява двуостра лодка, 
конструирана от 18 и 24 ребра („кривака”), обши-
та с чамови дъски с дължина до 7,5 метра. Двата 
й края са извити нагоре, във формата на дъга. 
Извивката отпред се нарича „бурнада” (вълно-
рез) и носи още името „баш” (нос), а отзад – „къч” 
(задница). На задницата е скован „отарак” (пей-
ка), на който седи кормчията и затова се нарича 
още „кърма”,  на носа също има скован „отарак”. 
Така в двата края на лодката се образуват кли-
новидни камери, които рибарите наричат „куй-
на” (кухина, кухня) и там слагат храна и други 
предмети. Лявата и дясната страни на лодката 
се казват „перваз” (слай, борд, куйеш). От носа 
навътре, близо до средата се намира седалище-
то „кацана” (пейка), откъдето лодкарят гребе с 
лопати. В средата на „кацана” е пробита дупка. В 
нея се поставя „пио” (гнездо с правоъгълна фор-
ма), в който се прикрепва мачта за издигане на 
платно при движение с попътен вятър. В центъра 
на лодката за первазите има закована по една 
„амла” с дупка по средата, в която се вдява пръч-
ка от дрян, наречена „трапазан” („скармуз”) и слу-
жи за прикрепване на „гъжви” - лопати (гребла).

През периода на румънска окупация лодкостро-
ителите са затрупани с поръчки, работят интен-
зивно и произвеждат между 400 и 500 лодки 
годишно, които са предназначени не само за 
тутраканските рибари, но и за рибарите в други 
румънски селища по Дунав. Те остават извън за-
наятчийското сдружение, но се събират перио-
дично в работилницата на майстора П. Чориков, 
където обсъждат професионални въпроси.

The “Tutrakanka” is a double-edged boat made of 
18 and 24 ribs (“curves”), surrounded by pine boards 
with a length of up to 7.5 meters. Its two ends are 
curved upwards in the shape of a rainbow. The curve 
at the front is called “burnada” (wave cutter) and also 
has the name “bash” (nose) and at the back – “kutch” 
(butt). On the back there is a rigid “otarak” (bench), 
on which the helmsman sits and is therefore also 
called “breast milk”,  on the nose there is also a rigid 
“otarak”. Thus, wedge-shaped chambers are formed 
at both ends of the boat, which fishermen call “kuina” 
(cavity, kitchen) and there they put food and other 
objects. The left and right sides of the boat are called 
the “ledge” (sly, board, quiesch). From the nose in-
wards, near the middle is the seat “katsana” (bench), 
from where the boatman paddles with shovels. A 
hole is drilled in the middle of the “katsana”. A “pio” 
(rectangular socket) is placed in it, in which a mast 
is attached for lifting a canvas when travelling with 
a tailwind. In the center of the boat on the skirting 
there is a nailed one “amla” with a hole in the mid-
dle, in which a stick of dogwood called “trapazan” 
(“scarmuz”) is inserted and serves for attachment of 
“gazhvi” - shovels (oars).

During the period of Romanian occupation, the boat-
builders were overwhelmed with orders, worked in-
tensively and produced between 400 and 500 boats 
a year, which were intended not only for the Tutra-
kan fishermen, but also for fishermen in other Roma-
nian settlements along the Danube. They remained 
outside the craft association, but met periodically in 
the workshop of master P. Chorikov, where they dis-
cussed professional issues.



След изселването на власите през 1940 г. 
(по Крайовската спогодба) продължават да 
работят две лодкостроителни работилници 
– тутраканските рибарски островърхи 
лодки („Тутраканки”) са прочути със своята 
здравина и функционалност. Те са правени по 
изпитана технология и подбор на използвания 
дървен материал; строят се и големи лодки 
за пренасяне на пясък, ваден от дунавски 
наноси при спад на нивото на реката. Наред 
с изработването на лодка тип „Тутраканка”, 
майсторите лодкостроители, изработват и 
плаващи воденици. След Освобождението през 
1878 г. край Тутракан имало 17 плаващи мелници. 
Под Рибарската махала била мелницата на Йон 
Бързев. Ради Бързалев е между дерменджиите 
сайбии (собственици) на три мелници. 
Водениците били разположени на изток от 
града в посока към село Косуй (сега Пожарево). 
През първото десетилетие на 20 век се появяват 
плаващи мелници и на запад от Тутракан, към 
близките острови Радецки и Калимок. Общият 
брой на мелниците е вече 37. На тях идват много 
мливари от Добруджа и Делиорман. Между 

After the displacement of the Vlachs in 1940 (under 
the Craiova Agreement), two boatbuilding work-
shops continued to operate – the Tutrakan fishing 
sharp-pointed boats (“Tutrakanki”) were famous for 
their strength and functionality. They were made 
using tested technology and selection of the wood; 
large boats were also built to carry sand extract-
ed from the Danube deposits when the river level 
drops. Along with the construction of a boat type 
“Tutrakanka”, the master boatbuilders also made 
floating mills. After the Liberation in 1878, there 
were 17 floating mills near Tutrakan. Under the Fish-
erman’s Neighborhood was Yon Barzev’s mill. Radi 
Barzalev was among the dermendzhi saybi (mill 
owners) of three mills. The mills were located to 
the east of the town in the direction of the village 
of Kosui (now Pozharevo). During the first decade 
of the 20th century, floating mills appeared also to 
the west of Tutrakan, towards the nearby islands of 
Radetsky and Kalimok. The total number of mills 
at the time was 37. There were many people to mill 
their grains from Dobrudja and Deliorman. Among 
the masters of floating mills were Mitiu Gvozdeika-
ta and his sons Dragan and Nedyalko, Anesti Tanev, 



майсторите на плаващи мелници са били Митю 
Гвоздейката и синовете му Драган и Недялко, 
Анести Танев, Недялко Хаджинедялков, Куля 
Калинов и други. Огромния им брой се дължи 
на това, че голяма част от тях се изработват 
на място в работилниците на майсторите 
лодкостроители от Тутракан - Анести Такев, уста 
Куля Калинов, уста Митьо Гвоздейков, Николай 
Хаджинеделчев.

Nedyalko Hadzhinedyalkov, Kulya Kalinov and oth-
ers. Their huge number was due to the fact that most 
of them were made on site in the workshops of the 
master boat builders from Tutrakan - Anesti Takev, 
usta Kulya Kalinov, usta Mityo Gvozdeikov, Nikolay 
Hadzhinedelchev.



Спомен който се пази във фонда на Етнографски 
музей „Дунавски риболов и лодкостроене е на  
Марин Спиров, роден на 23 декември 1913 г. в 
Тутракан, шивач, от семейство на воденичар. 
До 1941 г. е работник на дунавска плаваща 
воденица с баща си.  Син на Ангел Спиров, който 
е притежател на водна мелница с един камък. 
„Воденицата имала дължина 25 м, ширина 6 м и 
височина 3 м на корпуса. Ширината на дулапа /
водното колело/ е около 4 м и дебелина 1 м. 
Дулапът стъпва във водата до 1 м, тъй като близо 
до повърхността е най-силната течаща скорост 
на водата. Воденицата се поставя на около 60-70 
м навътре от брега на реката, където е течението. 
Закотвя се с двурога или четирирога котва. Има 
бедни и заможни воденичари. Бедни са тези, 
които имат воденица с един мелничен камък и те 
са многобройни, а заможни воденичари са тези, 
които имат воденица с по два камъка, тъй като 
едновременно мелели брашно и малай. По този 
начин те пестят времето на мливарите и успешно 
привличат повече клиенти, което респективно 
означава, че печелят и повече.“
Водните мелници представлявали корабна 

A memory that is kept in the Fund of the Ethnograph-
ic Museum “Danube Fishing and Boatbuilding” is by 
Marin Spirov, born on December 23, 1913in Tutrakan, 
a tailor, from the family of a miller. Until 1941, he was 
a worker on a Danube floating mill with his father. 
Son of Angel Spirov, who owns a water mill with one 
stone. “The mill had a length of 25 m, a width of 6 
m and a height of 3 m on the hull. The width of the 
dulap (the water wheel) is about 4 m and 1 m thick. 
The wheel steps into the water up to 1 m, as near the 
surface is the strongest flowing velocity of the wa-
ter. The mill was placed about 60-70 m inland from 
the bank of the river, where the current was. It was 
anchored with a double or quadrupole anchor. There 
were poor and wealthy millers. The poor were those 
who had a mill with one millstone and they were 
numerous, and the wealthy millers were those who 
had a mill with two stones, as they grinded flour and 
malay simultaneously. Thus they saved the time of 
the people who milled their grain and successfully 
attracted more customers, which meant that they 
earned more. “
The water mills consisted of a ship platform 
(dumbaz), at the front sharp and at the back bevelled, 
with a length of 30 m, a width of 7 m and a height 
of 2.5 m. A horizontal wooden axle passed through 
the hold and large wooden wheels (cupboards) were 
attached outside, which rotated driven by the flow 



платформа /думбаз/, отпред остра и отзад 
скосена, с дължина 30 м, ширина 7 м и височина 
2,5 м. През трюма минава хоризонтална дървена 
ос и отвън са прикрепени големи дървени 
колела /долапи/, които се въртят задвижени 
от течението на водата. В средата на оста има 
вертикално зъбчато колело, което задвижва 
друго хоризонтално с вертикална ос и отгоре на 
платформата задвижва хромела /воденичните 
камъни/. Освен това на платформата има “къща” 
за живеене на воденичаря и “пещ” за печене на 
хляб, готвене и пр. Обикновено водениците 
са с по един камък /хромел/ и смилали брашно, 
малай /царевично брашно за мамалига/ и ярма /
зоб/ за добитъка.

of water. In the middle of the axle there was a ver-
tical toothed wheel, which drove another horizontal 
with a vertical axis and on top of the platform drove 
the chromel /the millstones/. In addition, there was 
a “house” on the platform for the miller’s living and 
an “oven” for baking bread, cooking, etc. Usually the 
mills had one stone /chromel/ and ground flour, ma-
lay /corn flour for mamaliga/ and yarma /feed/ for 
livestock.
After 1940, the water mills in Tutrakan disappeared. 
The main reason for this was the emergence of the 
“fiery” mills. The last mill owned by Mityo and Mincho 
Chitakov existed until 1942, when a thick icebreaker 
was pierced and sank. The mill was tied at the front 
with two anchors, which were placed a little to the 



След 1940 година  водните мелници в Тутракан 
изчезват. Основната причина за това е появата 
на „огнените” мелници.  Последната воденица 
собственост  на Митьо и Минчо Читакови, 
просъществува до 1942 година, когато при един 
дебел ледоход е пробита и потъва. Воденицата 
се връзва отпред с две котви, които се поставят 
малко встрани и отзад – с една котва, която да 
не позволи да помръдва при вълнение и вятър. 
Голямата дървена ос /вретено/ на воденицата е 
над палубата, а другите с двигателните колела 
за задвижване на мелничните камъни са под 
палубата /вътре в кораба/. В предната част на 
воденицата има стаичка за мелничаря, където 
почива и спи, храни се. Плаващите воденици 
се поставят срещу движението на водата. И 
тъй като течението е близо до повърхността 
на водата, бие долу в лопатите на колелото /
долапа/, а по такъв начин се движи обратно по 
часовниковата стрелка. А за да се движи по 
обратен ред долапа, допълнително се поставя 
едно зъбчато колело /фенер/. Тези воденици се 
наричат “долапкини”. Имат рядко по един, а най 
вече са с по два камъка.

side and at the back – with one anchor that would 
not allow it to move on waves and wind. The big 
wooden axis (spindle) of the mill was above the deck 
and the others with the drive wheels for driving the 
millstones were below the deck (inside the ship). At 
the front of the mill there was a room for the miller, 
where he rested and slept, ate. Floating mills were 
placed against the movement of water. And because 
the current was close to the surface of the water, it 
beated down into the shovels of the wheel, and in 
this way it moved counterclockwise. And in order 
to move the cupboard in reverse order, additionally 
one sprocket /lantern/ was placed. These mills were 
called “dolapkini”. They rarely had one, and mostly 
they had two stones.



До 1940 г. лодкостроителството е водещ занаят 
и чрез него Тутракан се издига до най-голям за-
наятчийски лодкостроителен център на Дунав. 
Година по-късно остава само една работилница, 
с майстор-лодкар Владимир Николов Михов и 
остарелия майстор Филип Кенанов. През 1943 г. 
от Румъния се завръща майсторът-лодкар Ангел 
Чорика, отваря работилница и привлича за по-
мощник Никола Стънгов. Двамата майстори по-
лагат начало на възраждането на прочутия лод-
костроителен занаят в Тутракан и правят лодки 
не само за тутраканските рибари, а и за рибари-
те от близките до Дунава селища – от с. Байкал, 
Плевенско до Силистра. 
Инициативата за създаването на днешната лод-
костроителна фабрика в Тутракан идва от   Игнат 
Димитров, който си поставя задачата да въз-
станови стария занаят в града. През февруари 
1957 г. се открива лодкарска работилница към 
Промишлен комбинат „Трансмариска”, в дюкяна 
на дърводелеца Любен Калинов с петима души 
– майсторите Ангел Чориков, Владимир Михов 
и Н. Стънгов, заедно с техните ученици Никола 
Арабаджиев и Никола Вл. Михов. През първата 
година лодкарската работилница едва просъ-
ществува. За първите две години са изработени 

Until 1940, boatbuilding was the leading craft and 
through it Tutrakan rose to the largest craft boat-
building center on the Danube. A year later, only 
one workshop remained, with boatmaster Vladimir 
Nikolov Mihov and the aged master Philip Kenanov. 
In 1943 the boatmaster Angel Chorica returned from 
Romania, opened a workshop and attracted Nikola 
Stangov as a helper. The two masters started the 
revival of the famous boatbuilding craft in Tutrakan 
and made boats not only for the Tutrakan fishermen, 
but also for the fishermen from the nearby villages – 
from the village of Baikal, Pleven district to Silistra. 
The initiative for the creation of today’s boatbuild-
ing factory in Tutrakan came from Ignat Dimitrov, 
who set himself the task of restoring the old craft in 
the city. In February 1957 a boating workshop was 
opened at the Industrial Complex “Transmariska”, in 
the shop of the carpenter Lyuben Kalinov with five 
people – the masters Angel Chorikov, Vladimir Mi-
hov and Nikola Stangov, together with their students 
Nikola Arabadzhiev and Nikola Vl. Mihov. In the first 
year, the boating workshop barely existed. In the first 
two years, only 43 boats were built. The workflow in-
creased in 1962, when 112 boats were built annually. 
The small workshop became narrow and the factory 
moved to the former workshop of the master Philip 



едва 43 лодки. Работата потръгва към 1962 г., ко-
гато са изработвани годишно по 112 лодки. Мал-
ката работилница става тясна и фабриката се 
премества в бившата работилница на майсторът 
Филип Кенанов. През май 1967 г. ГОНС-Тутракан 
откупва частен имот в непосредствена близост 
до река Дунав за обществени нужди, необходим 
за построяването на лодкарски цех и го предос-
тавя безвъзмездно на Промкомбинат-Тутракан. 
За разширяване на лодкопроизводството е по-
строена нова сграда, непосредствено до старата 
работилница, която е завършена и предадена за 
експлоатация през 1968 г. В новата сграда са по-
ставени 12 столарски тезгяха и други два за рен-
досване на дъски. На стената са окачени девет 
шкафа с инстументи. Производството на цеха е 
разнообразно. Лодките се класифицират на три 
групи – рибарски, спортни и специални. Във вся-
ка група се конструират няколко типа лодки, а 
именно:
1. Рибарски лодки. Най-голямо е производство-
то на рибарски лодки тип „тутраканка” и „гларус”.
2. Спортни лодки: гребни и ветроходни.
3. Специални лодки: гребни и моторни.
Разнообразието от лодки, които изработват в 
Тутракан и се разпространяват в почти цялата 

Kenanov. In May 1967, City Municipal National Coun-
cil-Tutrakan bought a private property in the imme-
diate vicinity of the Danube river for public use, nec-
essary for the construction of a boating workshop 
and grants it to Industrial Plant - Tutrakan. For the 
expansion of the boat production a new building 
was errected, next to the old workshop, which was 
completed and handed over for operation in 1968. In 
the new building were placed 12 carpentry counters 
and two more for planing boards. There were nine 
cabinets of instruments hanging on the wall. The 
production of the workshop was diverse. The boats 
were classified into three groups – fishing, sports 
and special. In each group, several types of boats 
were constructed, namely:
1. Fishing boats. The largest production was of fish-
ing boats of “tutrakanka” and “glarus” type.
2. Sports boats: rowing and sailing.
3. Special boats: paddles and motor boats.
The variety of boats made in Tutrakan and spread 
across almost the whole country was a clear proof 
that the city had established as a natural centre of 
Danube industrial boat building.
On January 1, 1972, by a Ministerial Decree, the 
workshop was separated from the Industrial
Plant and a factory &quot;Boatbuilder&quot; was 



страна, е ярко доказателство, че градът се ут-
върждава като естествен център на дунавското 
промишлено лодкостроене.
На 1 януари 1972 г. с Министерско постановле-
ние, цехът се отделя от Промкомбината и се съз-
дава фабрика „Лодкостроител” гр. Тутракан при 
ДСО „Младост” София, с предмет на дейност: 
производство на малки плавателни съдове и 
гребла за промишлен риболов.  Фабриката ор-
ганизира и осъществява своята стопанска дей-
ност като прилага Вътрешната стопанска сметка, 
както по отношение на цялото предприятие като 
цяло, така и по отношение на двата си цеха (цех 
№ 1 в Тутракан и цех №2 в Русе). 1973 г. във фа-
бриката работят 70 души, от които 52 работника.
Днес, след бурни промени на собственост-
та наследник на фабриката за лодки е фирма 
„Лодкостроител-К“ ООД гр. Тутракан е дългого-
дишен производител на плавателни съдове и 
технически изделия от стъклопластмаса. 
Производството на дървени лодки  вече е в ми-
налото. По брега на реката се срещат последни-
те останали катраносани лодки, които до някол-
ко години ще изчезнат.

established in Tutrakan at the “Mladost” State
Economic Association, with the following activities: 
production of small vessels and paddles
for industrial fishing. The factory organized and car-
ried out its business activity by applying
the Internal Business Account, both to the whole en-
terprise as a whole and to its two
workshops (workshop No. 1 in Tutrakan and work-
shop No. 2 in Ruse). In 1973, the factory
employed 70 people, 52 of them workers.
Today, after turbulent changes of ownership, the 
successor of the boat factory is the company
&quot;Boatbuilder-K&quot; Ltd. Tutrakan which is a 
long-standing manufacturer of glass-plastic vessels
and technical articles. The production of wooden 
boats is already in the past. On the banks of
the river, are found the last remaining tar-boats, 
which in a few years will disappear.



Риболов

Риболовът като основен поминък на тутраканци, 
се формира и практикува в сложна историческа 
среда, в която се преплитат различни културни, 
географски и етнически влияния. Риболовът въз-
никва преди лодкостроенето. Археологическите 
проучвания по българския бряг на река Дунав от 
Видин до Силистра свидетелстват, че риболовът 
като поминък е възникнал през Старокаменната 
епоха. Когато през VІ-VІІ век славяните се засел-
ват по десния бряг на Дунав заедно с траките, 
освен със земеделие и скотовъдство, те се зани-
мават с риболов в реката и крайбрежните езера. 
За това свидетелстват намерените многоброй-
ни находки от риболовни оръдия и принадлеж-
ности – въдици, глинени и каменни тежести за 
рибарски мрежи, глинена котва за лодка и дру-
ги, които потвърждават, че в средновековието 
риболовът придобива първостепенно значение 
за препитанието на крайдунавското българско 
население в това число и на тутраканското. Па-

Fishing

Fishing as the main livelihood of Tutrakans has 
formed and practiced in a complex historical 
environment where different cultural, geographical 
and ethnic influences intertwined. Fishing occured 
before boatbuilding. Archaeological studies along 
the Bulgarian bank of the Danube from Vidin to 
Silistra show that fishing as a livelihood arose during 
the Old Stone Age. When in the VIth - VII th century 
the Slavs settled on the right bank of the Danube 
together with the Thracians, apart from agriculture 
and cattle breeding, they engaged in fishing in 
the river and the lakes near the banks. This is 
evidenced by the numerous finds of fishing tools and 
accessories – fishing rods, clay and stone weights for 
fishing nets, clay anchor for boat and others, which 
confirm that in the Middle Ages fishing became of 
paramount importance for the livelihood of the 
Danube Bulgarian population, including the Tutrakan 
population. Alongside fishing, the boat building 
began its development, which greatly facilitated the 



ралелно с риболова започва своето развитие и 
лодкостроенето, което улеснява до голяма сте-
пен достигането на рибаря до големите дълби-
ни на реката, където всъщност са и най-едрите 
екземпляри. Имайки предвид големината на 
реката, бързината на нейното течение, което 
варира от 7 до 8 км/h и физическата сила на ри-
бата, която живее в нея, лодката е трябвало да 
бъде удължена и широка. От споделеното до тук 
и посочените експонати - прешлени на сомове в 
порядъка на около 120 кг.  които са експонира-
ни в етнографски музей „Дунавски риболов и 
лодкостроене”, може да се заключи, че уловът на 
риба е бил много труден и е изисквал изключи-
телна физическа сила.
До средните векове риболовът търпи бавно 
развитие, малко са новостите, които навлизат 
в експлоатация. Но трябва да се отбележи, че 
първичните кукести уреди, направени от кост и 
мед, през античния период се заменят със здра-
ви железни, на които се появява т. н. „контра”, /
механизъм против откачане на рибата от кукич-
ката/. Що се отнася до мрежестите уреди, те най 
вероятно са правени от конопени влакна и с тях 
не е могло да се хване особено голяма риба, тъй 
като здравината им не била голяма. Затова може 
да бъдем уверени, че по-големите екземпляри 
от дунавски риби са улавяни с кукести уреди. 
С идването на славяните и прабългарите в ин-
струментариума на рибарите навлизат различни 
видове въдици, винтери, сертме, невод, минчок, 
гарда, плетени кошове и други.

fisherman‘s reach to the great depths of the river, 
where the largest species were. Considering the size 
of the river, the speed of its current, which varies 
from 7 to 8 km/h and the physical strength of the fish 
that live in it, the boat had to be extended and wide. 
From the shared so far and the mentioned exhibits - 
catfish vertebrae in the order of about 120 kg which 
are exhibited in the ethnographic museum „Danube 
fishing and boatbuilding“, it can be concluded that 
fishing was very difficult and required extreme 
physical strength.
Until the Middle Ages, fishing developed slowly, 
with few new developments coming into operation. 
However, it should be noted that the primary hook 
appliances made of bone and copper during the 
ancient period were replaced by strong iron ones, on 
which the so-called „counter“ /mechanism against 
detaching the fish from the hook/appeared. As 
far as mesh appliances are concerned, they were 
probably made of hemp fibre and could not catch a 
particularly large fish because their strength was not 
great. Therefore, we can be confident that the larger 
specimens of Danube fish were caught with hook 
devices. With the arrival of the Slavs and the Proto-
Bulgarians, different types of fishing rods and other 
tools called pots, sertme, nevod, minchok, garda, 
knitted baskets and others entered the fishermen‘s 
toolbox.



В писмените извори и документи от османския 
период риболовът и търговията с риба заемат 
важно място в икономиката на империята. През 
1650 година Евлия Челеби с оглед търговско да-
нъчна цел описва начина на риболов по Дунав и 
основно улова на моруни, добива на черен хай-
вер и търговията с риба в страни като Полша, 
Русия, Донско, Киргизия, Дания и дори с Фран-
ция. Въпреки че  пише основно за риболова край 
Силистра, можем да бъдем сигурни, че рибарите 
от Тутракан също са били активни, тъй като точ-
но тук река Дунав има подмоли и големи дълбо-
чини, освен това много удобни места за улов на 
есетровите риби са плитчините с пясъчни дъна 
пред островите, намиращи се непосредствено 
край града.
Още през средните векове тутраканските риба-
ри стават господари на Дунав. Те пускат своите 
мрежи по цялото поречие на реката и не се огра-
ничават в рамките на града, тъй като не всички 
са могли да използват пълноценно удобните 
места за риболуване край града. Независимо от 
големите количества на риба, които ловят, те си 
остават бедни и това не е всичко, налага се да 
работят за по-едри търговци: „Имаше около 200 
рибари, които работеха за сметка на по-едри 
собственици. Обикновено 4 рибари си постро-
яват голяма лодка, след което срещу минимал-
на такса карат да бъдат завързани за шлепа на 
даден кораб и отведени нагоре по реката до 

In the written sources and documents of the Ottoman 
period, fishing and fish trade had an important place 
in the economy of the empire. In 1650, Evlia Celebi, 
for commercial tax purposes, described the way 
of fishing on the Danube and mainly the catch of 
sturgeon, the extraction of black caviar and the trade 
in fish in countries such as Poland, Russia, Donsko, 
Kyrgyzstan, Denmark and even France. Although 
he wrote mainly about fishing near Silistra, we can 
be sure that the fishermen from Tutrakan were 
also active, as it is here that the Danube river has 
insidious and great depths, and also very convenient 
places for catching sturgeon fish are the shallows 
with sandy bottoms in front of the islands located 
directly near the city.

Already in the Middle Ages, Tutrakan fishermen be-
came masters of the Danube. They launched their 
nets all along the river and were not confined within 
the city, as not all of them were to make full use of 
the convenient fishing grounds near the town. De-
spite the large quantities of fish they caught, they re-
mained poor, and that was not all, they had to work 
for larger traders: “There were about 200 fishermen 
who worked at the expense of larger owners. Usu-
ally, 4 fishermen build a large boat, after which, for 
a minimum fee, they are tied to the barge of a ship 
and taken up the river to Tournul * * ** * * * where 
their fishing begins. After nearly two months of hard 
work, they are back home with their families and 



Турнул******, от където започва риболовът им. 
След близо двумесечен тежък труд те са отново 
вкъщи при семействата си и са щастливи, ако се 
завърнат с печалба от 5-6 златни лири”.
От началото до средата на ХІХ век в Тутракан 
пристигат преселени от Влашко, Молдова и 
Трансилвания. Тук те се заселват край брега на 
река Дунав в днешната махала „Рибарска”, която 
тогава турците наричат „Вароша” и започват да 
се занимават с риболов. Заедно с българското и 
румънското население към 50-те години на 19-ти 
век те наброяват повече от 400 къщи и всички 
по професия са рибари. В годините след осво-
бождението на България от османско робство 
риболовът започва да се развива с още по-бър-
зи темпове. Макар че географското положение, 
релефът и почвите са благоприятни за разви-
тието на земеделието, то остава нежелан занаят 
и основна част от населението продължава да 
пуска своите мрежи в реката. „Населението на 
Тутракан е 8 063 жители, 4 128 мъже и 3 935 жени. 
Жителите му се занимават повече със земеделие 
и риболов. От тук се изнасят много храни. Бю-
джета на градската община за 1899 г. е утвърден 
приход от 224 523 лева.”

happy to return with a profit of 5-6 gold pounds”.
From the beginning to the middle of the 19th cen-
tury, Tutrakan received migrants from Wallachia, 
Moldova and Transylvania. Here they settled along 
the banks of the Danube in today’s “Ribarska” neigh-
borhood, which the Turks then called “Varosha” and 
started fishing. Together with the Bulgarian and 
Romanian population in the 1950s, they numbered 
more than 400 houses and were all fishermen by 
profession. In the years following the Liberation of 
Bulgaria from Ottoman slavery, fishing began to 
develop at an even faster pace. Although the geo-
graphical situation, the landscape and the soils were 
favourable to the development of agriculture, it re-
mained an undesirable craft and a major part of the 
population continued to put their nets in the river. 
“The population of Tutrakan is 8,063, 4,128 males 
and 3,935 females. Its inhabitants are more involved 
in agriculture and fishing. A lot of food are exported 
from here. The budget of the municipality for 1899 is 
an approved revenue of BGN 224 523.”



През 1885 година се приема „Закон за риболов-
ството в България”. Той нарушава феодалните 
порядки и общественото устройство на риба-
рите и в следствие на това риболовът замира. 
Към 1904 година официално в Тутракан остават 
да риболуват едва 92 души. Една от причините 
за това състояние на рибарите по Дунав е дого-
ворената конвенция между България и Румъния 
през 1902 година, за забрана на риболова от 1 
април до 1 юли всяка година. Негодуванието 
на местното население ясно се вижда в допис-
ка поместена във вестник „Ръководител”, от 27 
февруари 1904 година: „Когато Цанковистите 
бяха на власт, Иван С. Енев беше представител 
на Народното събрание, приеха се договори с 
Румъния по в Дунава, които окончателно ще съ-
сипят 400–500 семейства в града, само за това, 
че тия нещастници, нищо друго не знаят, освен 
да ловят риба. С този договор се забранява на 
нашите риболовци в най-благоприятното време 
да ловят риба, защото в това време тя трябва да 
влезе в румънските блата.”
Намаляването на рибарското съсловие и благо-
приятните природни условия дават положите-
лен растеж на рибното количество и разнообра-
зие в река Дунав. Поради богатия улов и добрата 
цена, в рамките само на няколко години хората, 
занимаващи се с риболов, достигат 270 души, 
а лодките, с които работят - 479. Това е тройно 
повече в рамките само на няколко години. По-
гледнато реално, това означава, че рибарите 
започват да се замогват, понеже около 80 % от 

In 1885 the Bulgarian Fisheries Act was adopted. It 
violated the feudal order and public design of fish-
ermen and consequently fishing died out. By 1904, 
Tutrakan officially had only 92 men left to fish. One 
of the reasons for this situation of the Danube fish-
ermen was the agreed convention between Bulgar-
ia and Romania in 1902, prohibiting fishing from 1 
April to 1 July each year. The indignation of the local 
population can be clearly seen in a letter published 
in the newspaper “Rakovoditel”, dated February 27, 
1904: “When the Tsankovists were in power, Ivan S. 
Enev was a representative of the National Assembly, 
they agreed with Romania on the Danube, which will 
finally destroy 400-500 families in the town, just be-
cause these wretches know nothing but to fish. This 
treaty prohibits our fishermen at the mostf avour-
able time to fish, because at the same time it should 
enter the Romanian marshes.”
Reducing the fishing guild and the favourable natu-
ral conditions gave positive growth to the fish quan-
tity and diversity in the Danube. Due to the rich catch 
and the good price, in just a few years the fishing 
people reached 270 and the boats they work with 
reached 479. That’s triple more in just a few years. 
Realistically, this meant that fishermen were starting 
to get rich, because about 80% of them had a sin-
gle boat, but this was far from being the case. The 
newspaper “Napredak”, published in Tutrakan on 12 
November 1911, wrote: 
“Fishing, it is also known, in recent years fell down 
and Tutrakan fishermen can barely crack with the in-
come it brings them…”. 



тях разполагат със самостоятелна лодка, но това 
далеч не е така. Излизащият в Тутракан вестник 
„Напредък” от 12 ноември 1911 година пише: 
„ Риболовството, известно е също, в последните 
години западна и тутраканските рибари едвам 
кретат с приходите, които то им носи…”. 
В книгата си „Риболовът в Тутракан от миналото 
до наши дни” Рачо Змеев споменава, че „20-30-
те години целият бряг на Дунав по протежение 
на Тутракан е бил покрит с около 1300 лодки, а 
това означавало, че толкова са били рибарските 
семейства-от българи, румънци и турци. И поне-
же при риболов във всяка лодка има до 4 души, 
то рибарската професия се упражнява от около 
5000 души мъже.” Не всички са могли да риболу-
ват в реката около територията на Тутракан. На 
тайфите се е налагало се е да работят по цяло-
то поречие на Дунав. „Главният поминък на жи-
телите се състои в риболовство и земеделието. 
По няколко души рибари образуват компании и 
ходят на ловитба на риба по цялото течение на 
долния Дунав, особено по румънските блата, 
откъдето се завръщат във време, когато почва 
замръзването на водите, като през летния сезон 
остават полските си работи да я извършват же-
ните и децата. Населението, в сравнение с други 
места, не може да се каже, че е бедно.”

In his book “Fishing in Tutrakan from the past to the 
present” Racho Zmeev mentions that “in the 20-30 
years the entire Danube bank along Tutrakan was 
covered with about 1,300 boats, and this meant that 
so this was the number of fishing families- Bulgari-
ans, Romanians and Turks. And since there are up to 
4 people in each boat, the fishing profession is exer-
cised by about 5000 men.” Not everyone could fish 
in the river around Tutrakan territory. The gangs had 
to work all over the Danube. “The main livelihood of 
the inhabitants consists of fishing and agriculture. 
Several fishermen form companies and go fishing 
all along the lower Danube, especially along the Ro-
manian marshes, from where they return at a time 
when the freezing of the waters is beginning, and 
during the summer season leave the field work to be 
done by women and children. The population, com-
pared to other places, cannot be defined as poor.”



Риболовът в блатата и езерата на река Дунав има 
определящо значение за живота и икономическо 
развитие на града. Риболовът по река Дунав за 
Тутракан през годините не е само занаят, но и 
средство за оцеляване. Уредите за риболов се 
променят и усъвършенстват до наши дни, осо-
бено тези за улов на гигантски риби. По Дунав 
се срещат над 80 вида риби и за всяка една от 
тях има различна технология за улов. Най-забе-
лежителни пособия за улов на моруни и сомове 
остават уредите „кърмаци”, „кльонк“ и мрежата 
„орие”. 
Към 90-те години на ХІХ век Тутракан се оформя 
като най-големия и известен риболовен център 
по Долния Дунав. През 1897 г. от 7962 негови жи-
тели 2296 са рибари, при което те съставляват 
половината от общия брой на риболовците в 
страната. Тутраканските рибари прилагат свои-
те професионални умения в голям диапазон 
по дунавското поречие – на запад до гр. Видин 
и гр. Оршова на румънския бряг, а на Изток до 
устието на реката на Черно море, както и в край-
дунавските канали и езерата по двата бряга по 
това протежение. Отделните отсечки от общото 
разстояние, което е около 600 км рибарите прео-
доляват с лодки и гемии, с помощта на платна и 
гребла. Историческите извори сочат, че тук, през 
50-те години на ХІХ век има 400 къщи в Рибарска 
махала, чиито обитатели се занимават с рибо-
лов. Многобройните рибари от Тутракан рибо-
луват в р. Дунав и крайречните езера с една, две 
и повече лодки, с един и повече уреди, органи-
зирани в дружини от трима до четиринадесет 
души, наречени „тайфи”. Начело на дружината 

Fishing in the swamps and lakes of the Danube River 
was crucial for the life and economic development of 
the city. Fishing on the Danube for Tutrakan over the 
years is not only a craft, but also a means of surviv-
al. Fishing gear was changing and improving to this 
day, especially for catching giant fish. Over 80 spe-
cies of fish were found along the Danube and each of 
them had a different catching technology. The most 
notable tools for catching runes and catfish remain 
the “kyrmak”,” klyonk” and the “Orie” net. 
In the 1890s, Tutrakan became the largest and most 
famous fishing centre on the Lower Danube. In 1897, 
out of its 7,962 inhabitants, 2,296 were fishermen, 
accounting for half of the total number of fisher-
men in the country. Tutrakan fishermen applied their 
professional skills in a large range along the Danube 
river – west to the town of Vidin and Orshova on the 
Romanian bank and to the east to the mouth of the 
Black Sea river, as well as in the Danube canals and 
lakes along both banks. The individual sections of 
the total distance, which is about 600 km, the fish-
ermen overcame with boats and gemi, using sails 
and paddles. Historical sources show that here, in 
the 1850s, there were 400 houses in the Ribarska 
Mahala, whose inhabitants were engaged in fishing. 
Numerous Tutrakan fishermen used to fish in the 
Danube river and riverside lakes with one, two and 
more boats, with one or more devices, organized in 
groups of three to fourteen people, called “bands”. 
At the head of the company stands “Vataf”, chosen 
from among the oldest and most experienced fish-
ermen, but in most cases was chosen a fisherman 
with his own two or more boats and a number of ap-
pliances such as - nevod, diphan, orie, laptash, etc. 



стои „ватаф”, избиран измежду най-старите и 
опитни рибари, но в повечето случаи за такъв се 
избира риболовец със собствени две или повече 
лодки и множество уреди - невод, дифан, орие, 
лапташ и др. Естествено тези мрежи за времето 
са скъпи и повечето рибари нямат възможност 
да ги притежават. 

Икономическата и политическа обстановка до-
карва рибарите в града до голяма бедност и за-
длъжнялост към лихварите. Това ги принуждава 
да си обединят в доброволна организация под 
наименованието Рибарско кооперативно друже-
ство „Свети Никола”. Какви са целите и задачите 
на дружеството се узнава от едно „Обявление”: 
„Това дружество по своя устав, приет в общо 
учредително събрание на 7 януари 1907 г., е осно-
вано върху началата на солидарната и неограни-
чена отговорност на членовете за неопределен 
срок”. Целта на дружеството е да повдига и по-
добрява в техническо отношение риболовство-
то и да набавя нужните уреди на евтини цени, да 
защитава икономическите интереси на рибар-
ското съсловие, да изисква въвеждането на нови 

Naturally, these nets for the time were expensive 
and most fishermen did not have the opportunity to 
own them. 
The economic and political situation lead fisher-
men in the city to great poverty and indebtedness 
to money-lenders. This forced them to unite in a vol-
untary organization under the name Fishery Cooper-
ative Society “St. Nikola”. What were the objectives 

and tasks of the company is known from a “Notice”: 
“This company by its statutes, adopted in a general 
constituent meeting on January 7, 1907, is based on 
the principles of the joint and unlimited liability of 
the members for an indefinite period of time”. The 
aim of the company was to raise and improve fishing 
in technical terms and to obtain the necessary gear 
at cheap prices, to protect the economic interests 
of the fishing industry, to require the introduction of 
new regulations in fishing, to comprehensively help 
fishermen to exercise their livelihoods and to dis-
seminate knowledge of fishing.



законоположения в риболовството, всестранно 
да подпомага риболовците да упражняват пло-
дотворно своя поминък и да разпространява 
знания по риболовство. 
За постигането на тези цели и задачи, посочени в 
устава на Рибарско кооперативно дружество, са 
избрани в управителния съвет активни и опит-
ни делегати -Георги Кръстев, Господин Читаков, 
Николай Кирписизов, Тодор Келев, Лазар Лаза-
ров, Влади Паланца и всички работели за про-
цъфтяване на риболовния поминък. На тях при-
надлежи инициативата през пролетта на 1910 г. 
да отправят призив-искане, което е подкрепено 
от обществеността и вследствие на това към 
местната прогимназия се открива курс за обуче-
ние на деца по риболовство - да плетат мрежи 
и стъкмяване на уреди, както и да конструират 
рибарски лодки. Пръв учител по лодкостроене 
в местното училище е Тодор Келев. Рибарското 
кооперативно дружество „Свети Никола” успява 
да просъществува до 1913 година. Причина за 
това са липсата на заинтересованост от страна 
на държавата и силния отпор на лихвари и тър-
говци, който по всевъзможен начин пречат на 
обединението.

In order to achieve these goals and tasks set out in 
the Statutes of the Fishing Cooperative Society, ac-
tive and experienced delegates were elected to the 
Management Board -Georgi Krastev, Mr. Chitakov, 
Nikolay Kirpisizov, Todor Kelev, Lazar Lazarov, Vladi 
Palanza and all those who worked for the prosperity 
of the fishing livelihood. The initiative belonged to 
them in the spring of 1910 to make an appeal- a re-
quest supported by the public and, as a result, to the 
local junior high school to open a course for children 
in fishing - to crochet nets and stirring appliances, as 
well as to construct fishing boats. The first boatbuild-
ing teacher in the local school was Todor Kelev. The 
Fisherman’s Cooperative Society “St. Nikola” man-
aged to survive until 1913. The reason for this was the 
lack of interest from the state and the strong resis-
tance of loan-lenders and traders, who in all possible 
ways hinderd the unification.



Успешен улов се извършва в блатата край Дунав, 
чиито собственици „гьолджии” или „балъкчии” 
дават блатата на наемател или на собственик с 
уреди и принадлежности за риболов (най-често 
това бил ватафа). Работата започва още с при-
готвянето на необходимите уреди от мрежа и 
конструиране на съоръжения, след което в на-
чалото на пролетния сезон рибарите, организи-
рани в тайфа, заминават по местата, удобни за 
риболов. Там се установяват и започват да рибо-
луват.

Известно подобрение в живота на бедния рибар 
се вижда след свикването на Първия рибарски 
събор 2-4 юли 1910 година. Следствие на това 
се подобрява режима за риболов, съдейства се 
създаване на рибарски обединения в Тутракан, 
най-важното решение е улесняването при взема-
не на кредит от рибарите и дребните рибарски 
търговци. Така се прави важна стъпка към пре-
махването на лихварството в града. Първи по-
добен синдикат в Тутракан е създаден през 1923 
г. от 40 рибари и се нарича „Св. Никола”, с пред-
седател Димитър Караспазов. Но за съжаление 
този синдикат не успява да обедини рибарското 

Successful catches were made in the marshes of 
the Danube, the owners of which were “gyoldzhi” or 
“balakchii” who gave the marshes to a tenant or to 
a landlord with fishing gear and accessories (most 
often this was the Vataf). The work began with the 
preparation of the necessary equipment of a net and 
the construction of equipment, then at the begin-
ning of the spring season the fishermen, organized 
in the band, went to the places suitable for fishing. 
That’s where they settled down and started fishing.

Some improvement in the life of the poor fisherman 
wsa seen after the convening of the First Fishing 
Council 2-4 July 1910. As a consequence, the fishing 
regime was improved, the creation of fishing asso-
ciations in Tutrakan was supported, and the most 
important solution was the facilitation of credit for 
fishermen and small fishermen. This was an import-
ant step towards eliminating loan-lending in the 
city. The first syndicate in Tutrakan was established 
in 1923 by 40 fishermen and was called “St. Nikola”, 
chaired by Dimitar Karaspazov. Unfortunately, how-
ever, this union failed to unite and help the fishing 
community, as it was torn apart by internal struggles 



съсловие и да му помогне, тъй като е разкъсан 
от вътрешни борби и различия и само за една 
година се разпада. Най-силната дружинна орга-
низация става „тайфата”. Тя обединява групичка 
до 10 рибаря, от тях се излъчва един от мъжете 
за главатар, наречен „ватаф” и по този начин се 
е изгражда първичната организация за работа. 
Ватафът е отговарял за местата на риболуване, 
спазването на задачите възложени и разпреде-
лени между рибарите, а също и за съхраняването 
и пласирането на рибата. Той е избиран в срок за 
една година. В деня на честването на празника 
на рибарите Никулден, тайфата се събира и оти-
ва при своя ватаф. По този начин го преизбира 
за следващата година. Но ако не са доволни от 
него, избират друг, най-достойният сред тях.
Тайфата се организира според вида и големи-
ната на уредите, с които се риболува. Нейният 
състав е непостоянен, но най-често се състои 
от трима до десет души, понякога достига и до 
20 души. В повечето случаи между членовете 
й съществува роднинска връзка. Ватаф става 
най-старият член на рода или притежателят на 
лодката или уреда за риболуване. Това е практи-
ка, особено когато се риболува с мрежите орие, 
барбуня, търбуф, лапташ и дифан, невод, гарда, 
далян и др.

and differences and in just one year fell apart. Thes-
trongest group organization became the “band”. It 
united a group of up to 10 fishermen, one of them 
was broadcast for a leader called “Vataf” and thus 
was built the primary organization for work. The Va-
taf was responsible for the fishing grounds, compli-
ance with the tasks assigned and distributed among 
the fishermen, as well as for the preservation and 
disposal of the fish. He was elected within a year. 
On the day of the celebration of the holiday of the 
fishermen Nicholden, the gang gathered and went 
to their vataf. That’s how they re-elected him for the 
next year. But if they were not pleased with him, they 
chose another one, the most worthy of them.
The band was organized according to the type and 
size of gear used for fishing. Its composition was in-
termittent, but most often consisted of three to ten 
people, sometimes up to 20 people. In most cases, 
a family relationship existed between its members. 
Vataf beccame the oldest member of the family or 
the owner of the boat or the fishing gear. This was a 
practice, especially when fishing with the nets orie, 
barbunya, turbuff, laptash and difan, nevod, garda, 
dalyan, etc.



В Тутракан на 6 декември, Никулден, се е запази-
ла традицията за избирането на ватаф – водач на 
група рибари (тайфа). На този ден най-възраст-
ната домакиня прави обреден хляб с изрисувани 
символи на риба, полумесец и кръст. С погача-
та тайфата отива при своя ватаф и го избира за 
следващата година. За Никулден е задължител-
но жертвоприношението в чест на светеца. По 
дунавското крайбрежие първия улов рибарите 
посвещават на своя покровител. Първата улове-
на риба те консумират на брега, от нея не тряб-
ва да се носи вкъщи. След този ден ловенето на 
риба се смята за забранено.
В спомените, които се пазят във фонда на Етног-
рафски музей „Дунавски риболов и лодкостро-
ене”, Войку Димитру разказва че, когато живее 
в Тутракан, преди да бъде изселен, ходи на ри-
болов в блатото Зимнич в периода 1932 до 1937 
г. Битът на рибарите е свързан с много несго-
ди. От ранна пролет до късна есен те живеят в 
къща, с четири стаи, като всяка една побирала 
по 12 души, колкото работят на един „невод”. 
Къщата, в която пребивават през този период е 
собственост на наемателя на блатото. Отделно 
от жилищната постройка има по-малки стаички 
(четири) за кухня, където се приготвя храна за 
всяка тайфа. Обикновено се готви след завръ-
щането от улов. Тогава ватафът определя рибо-

In Tutrakan, on December 6th, the day of St. Niko-
lay, there was a tradition of choosing a vataf to lead 
a group of fishermen (a band). On this day, th eoldest 
housewife made ritual bread with painted symbols of 
fish, crescent and cross. With the bread, the band went 
to their vataf and picked him up for the next year. The 
sacrifice for the saint Niokolay was obligatory. On the 
Danube bank, fishermen devoted their first catch to 
their patron. The first fish caught they consumed on 
the shore, and it should not be taken home. After that 
day, fishing was considered forbidden.
In the memories that are kept in the fund of the Dan-
ube Fishing and Boatbuilding Museum of Ethnogra-
phy, Vojku Dimitru says that when he lived in Tutrakan, 
before being displaced, he went fishing in the Zimnich 
Swamp between 1932 and 1937, the life of fishermen is 
associated with many misfortunes. From early spring 
to late autumn, they lived in a house with four rooms, 
each accommodating 12 people, as many as worked 
on a single “nevod”. The house where they resided 
during this period was the property of the tenant of 
the swamp. Apart from the apartment building there 
were smaller rooms (four) for a kitchen, where food 
was prepared for each gang. Usually they cooked af-
ter returning from a catch. Then the Vataf determined 
the fisherman whose turn it was to prepare the food. 
While he prepared the dishes, which were mainly fish 
soup and mamaliga, the others unloaded the boat 



ловеца, чийто ред е да приготвя храната. Докато 
той приготвя ястията, които основно са рибена 
чорба и мамалига, останалите разтоварват лод-
ката и носят рибата на керханата, където вата-
фът я предава на собственика ѝ . Същият рибар 
разказва, че когато е ловувал на езерото Гряка 
(1928-1929 г.), колибите са кръгли в основата и 
към върха свити като гугла. Във вътрешността 
по средата се пали огън. Пушекът излиза през 
отвор на върха. Юртата побира около 12 души и 
всички спят около огъня. Има и по-малки колиби 
за един или двама души, които са вдигнати над 
земята и заслани с рогозка. На две такива коли-
би се издига чардак, който пази сянка и предпаз-
ва колибите от дъжд. 
Рибена чорба - вари се в чувен (чугунен съд със 
заоблено дъно), закачен на забито в земята дъго-
видно дърво, наречено „учба”. В съда се налива 
вода за колкото души трябва, нарязва се лук и пи-
пер, сипва се щипка сол и щом заврят зеленчуци-
те се слагат парчета риба от шаран, бяла риба и 
др. Като се свари рибата се нарязва девесил/ лю-
щян и оцет на вкус. След това чорбата се изсипва 

and brought the fish to the kerhanat, where the va-
taf passed it on to its owner. The same fisherman says 
that when he hunted on Lake Gryaka (1928-1929), the 
huts were round at the base and to the top curled up 
like a hood. Inside, there was a fire in the middle. The 
smoke came out through an opening at the top. The 
yurt held about 12 people and everyone slept around 
the fire. There were also smaller huts for one or two 
people, which were raised above the ground and cov-
ered with a mat. On two such huts rose a veranda that 
protected the shade and the huts from rain.
Fish soup - boil in a chuven (cast-iron bowl with a 
rounded bottom), hung on a bended tree, called 
“uchba”, stuck in the ground. Water was poured into 
the container for as many people as necessary, on-
ions and peppers were chopped, a pinch of salt was 
poured, and when vegetables were boiled, pieces of 
carp, white fish, etc. were placed. When the fish was 
cooked, they cut the lovage and put some vinegar to 
taste. The soup was then poured into a wooden con-
tainer (such as a strainer), from where the liquid, flew 
into another container. The fish and the other mix-
ture were sprinkled with salt, vinegar and eaten with 



в дървен съд (като цедилка), от където течността 
– боршът, изтича в друг съд. Рибата и останалата 
смес се поръсват със сол, оцет и се ядат с мамали-
га. Накрая боршът се сърба с лъжица или се пие 
от по-малки съдчета, с мамалига.
Много често ватафите използват рабош за воде-
не на сметките. За първи път това се вижда при 
ватафа Димитър Малчоолу на езерото Олтина. 
Рабошът представлява четвъртита къса дървена 
пръчка, на нея по гладките страни се изрязват с 
остър нож условни знаци, означаващи съответно 
количество улов:
ХХХХХ……… - знакът означава цифрата десет в 
килограми, а точките кошовете с риба.
 / / / …. - наклонената чертичка означава сумата 
пари, които има да получава работника на невод.

mamaliga. In the end, the borscht was sipped with 
a spoon or drunk from smaller pots, with mamaliga.
Very often, vatafs used rabosh (a rot) to keep ac-
counts. For the first time this is seen at the vataf 
Dimitar Malchoolu on Lake Oltina. The rabosh was 
a quarter short wooden stick, on the smooth sides of 
which were cut with a sharp knife conditional signs 
indicating an the respective amount of catch:
XXXXXX…… - the sign means the figure ten in kilo-
grams and the points the fish baskets.
/ / / / …. - slash means the amount of money a worker 
had to receive per nevod (net).
V V V V V….. - the sign means the sum of 500 lei that 
the vataf received from the tenant of the swamp for 
the handed over fish. 
One rabosh, thebvataf used for a week, during which 



V V V V V….. - знакът означава сумата 500 леи, кои-
то ватафът получава от наемателя на блатото за 
предадената риба. 
С един рабош ватафът си служи една седмица, 
през което време го пази внимателно. Единстве-
но той има право да го изработи и да води смет-
ките на четирите невода, с които се лови на бла-
тото. Четирите невода работят общо, не се държи 
сметка за количеството уловена риба. Общият 
улов за деня се събира на една сума и се нанася 
на рабоша със съответните знаци.
Тутраканските рибари използват за улов всякак-
ви по размер винтери и най-вече мрежата не-
вод. Тази мрежа се състои от „матица” (мрежена 
торба в средата) и отстрани - „криле” от мрежа, 
които са дълги 120 разтега. Дръжките на въжета-
та за изтегляне на въжетата на невода се наричат 
„палец”. „Бухай” (разговорно) - наричат въжетата 
в края на матицата, на които има по парче корк. 
При риболуване невода се вади в средата на бла-
тото, където се намира рибата. Въртежът, с който 
се теглят въжетата до крилата се нарича „баран”. 
Освен това с невода зимата се е ловува и под 
леда на блатото. Делът при улов с невода е: поло-
вината на собственика на мрежата, а останалата, 
в която участва и той се дели на 16 дяла, в зави-
симост от получената стойност при продажбата 
на рибата. Уловената риба се носи на керханата 
край блатото.

time it was carefully guarded. Only he had the right 
to work it out and to keep the accounts of the four 
nets (nevods) with which was fishing on the swamp. 
The four nevods worked together, no account was 
taken of the amount of fish caught. The total catch 
of the day had to be collected in a single amount and 
displayed on the market under the respective signs.
Tutrakan fishermen used all sorts of pots and, above 
all, the net. This net consisted of  “matitsa” (a net 
bag in the middle) and on the side - “wings” of a net, 
which were 120 stretches long. The handles of the 
pull ropes of the nevod are called “thumb”. “Buhai” 
(colloquially) - they called the ropes at the end of the 
matitsa, on which there was a piece of cork. When 
fishing, the water was taken out in the middle of 
the swamp where the fish was located. The vertigo 
with which the ropes were pulled to the wings was 
called “baran”. In addition, during the winter with the 
nevod was cought fish under the ice of the swamp. 
The share of nevod catches had to be: half to the net 
owner and the remainder in which he also participat-
ed had to be divided into 16 shares, depending on the 
value obtained from the sale of the fish. The caught 
fish was carried on the kerhanat by the swamp.



Другата мрежа, която използват най-често е ава - 
сетка за ловене на шаран. Авата се състои от три 
мрежи: двете външни се състоят от очи до 25 см, 
наричат се „сейрек”, а средната наричат „майка”, 
с очи 11 см. Дължината ѝ може да достигне до 
150 м, така уловът става много голям. Риболуват 
и с мрежа сетка за бабушка, която е единична 
мрежа, дълга 50 разтега, висока 2 м и с големина 
на окото 2 см. Използват още сляп кош - плетен 
от повет, двоен сляп кош, котци-изплетени от 
тръстика, цоапа, серкме и др.

The other net they used most often was an ava - a set 
for catching carp. The Ava consisted of three nets: 
the two external nets consist of eyes up to 25 cm, 
they were called “seirek”, and the middle one was 
called “mother”, with eyes 11 cm. Its length could 
reach up to 150 m, so the catch became very large. 
They also used to fish with a net set for babushka, 
which was a single net, 50 cm long stretch, 2 m high 
and 2 cm eye size. They also used a blind basket - 
knitted from a clematis, a double blind basket, kottsi 
- knitted from a reed, tsoapa, sercme, etc.



Доказано е с годините, че най-голям улов на 
риба се извършва с приспособлението гарда при 
блатата. То представлява дървен плет от верти-
кално набити и свързани помежду си дебели ко-
лове (остреци), които се изплитат хоризонтално 
с тънки върбови върлини. Оградата е с формата 
на фуния и на средата има отвор (лимба-румън-
ски ез.), който се свързва с голяма мрежена торба 
(сак) и в нея навлиза рибата при движението й 

It has been proven over the years that the largest 
catch of fish was carried out with the gadget garda 
at the marshes. It is a wooden hedge of vertically 
stacked and interconnected thick stakes (spikes) 
that were knitted horizontally with thin willow-verbs. 
The fence was funnel-shaped and had an opening 
(limba - in Romanian) in the middle, which connect-
ed to a large net bag (sac) and the fish entered in 
it as it moved towards the river, the Danube river 



към р. Дунав, морето или блатата и езерата. Та-
кава гарда тутраканските тайфи правят при бла-
тата на Калимок, езерото Кълъраш. Риболовът с 
гарда продължава и след 1946 г., особено в бла-
тото край града. За това научаваме от Протокол 
№ 4 на Управителния съвет на Риболовна трудо-
во-производителна кооперация „Дунав” гр. Русе, 
клон Тутракан-Бръшлен, който гласи, че рибари-
те са глобени от горските служби за неправомер-
но рязане на дървен материал за изработването 
на „гарда”.

В реката разнообразието от мрежи и спомагател-
ни уреди на рибарите е много голямо. Тъй като в 
реката има двама „господари”, ще се спра на мето-
дите на техния улов. Зимният сезон, когато рибо-
ловът е спрял заради лошото време, в приземния 
етаж на къщата, където е прибран целият арсенал 
от рибарски мрежи и пособия, започва подготов-
ката за следващият сезон. Плетат се нови мрежи, 
старите се закърпват, подменят се тапи и всичко 
което е необходимо за успешен риболов. 

Ако приемем моруната за емблема на Дунав, то 
сомът е негов господар..
Без всякакви съмнения днес сомът е най-голя-
мата сладководна риба и за него са се породили 
какви ли не легенди, за нападения над животни и 
дори плувци, но истината е, че обикновеното му 
меню включва риби, жаби, водоплаващи птици и 

and the sea or the swamps and lakes. That was the 
kind of garda the Tutrakan bands made at Kalimok’s 
swamps, Lake Calarasi. Fishing with the garda con-
tinued after 1946, especially in the swamp near the 
town. We learn about this from Protocol No. 4 of 
the Management Board of the Danube Fishing La-
bor and Productive Cooperative Ruse, branch Tutra-
kan-Brashlen, which stated that fishermen were 
fined by the forest services for improper cutting of 
timber for making the “garda”.

In the river, the diversity of fishermen’s nets and aux-
iliaries was very large. Since there were two “mas-
ters” in the river, I will focus on the methods of their 
catch. The winter season, when fishing has stopped 
due to the bad weather, in the ground floor of the 
house, where the entire arsenal of fishing nets and 
tools is stored, begins the preparations for the next 
season. New nets are being made, old nets are being 
patched, corks and everything is needed for success-
ful fishing are being replaced. 

If we consider the sturgeon the emblem of the Dan-
ube, then the catfish is its master.
Today, without any doubt, catfish is thelargest 
freshwater fish and all sorts of legends have been 
born about attacks on animals and even swimmers, 
but the truth is that its usual menu includes fish, 
frogs, waterfowl and small waterfowl. Ichthyolo-



дребни водолюбиви животни. Ихтиолозите твър-
дят, че днешният европейски сом е братовчед 
на сомовете отпреди ледниковия период и през 
40-годишния си живот, той може да достигне 
дължина до 5-6 метра и тегло около 300 кг. Сомът 
е много борбена и свирепа риба и за улова му 
рибарят трябва да има изключителни качества, 
тъй като екземпляр около 100 кг има теглител-
на сила колкото малка моторница. Навремето, 
когато рибарите са разполагали само с обикно-
вени гребла, е било доста трудно овладяването 
на тези гигантски риби.  Той е праисторически 
вид и може би поради това външният му вид не 
може да бъде объркан с никоя друга риба. У нас 
сомът е естествен обитател на Дунав и долните 
течения на притоците му. Сомът представлява 
засилен интерес при спортния риболов с въдица, 
лови се на тапа, на дъно, на блесна и на кльонк, 

gists argue that today’s European catfish is a cousin 
of catfish from before the ice age, and in its 40-year 
life, it can reach up to 5-6 meters long and weigh 
about 300 kg. The catfish is a very feisty and fierce 
fish and for its catch the fisherman must have ex-
ceptional qualities, since a piece of about 100 kg 
has a tractive power as small as a motorboat. Back 
when fishermen only had regular paddles, it was 
quite difficult to master these giant fish. It’s a pre-
historic species, and maybe that’s why its appear-
ance can’t be confused with any other fish. The cat-
fish is a natural inhabitant of the Danube and the 
lower currents of its tributaries. The catfish is of in-
creased interest in sport fishing with a fishing rod, it 
is caught on a cork, on a bottom, on a glitter and on 
a clonk, which is the most interesting and common-
ly used gear. The clonk is a specific tool for making 
sound by hitting the surface of the water when it is 



който е най-интересният и често използван уред. 
Кльонкът е специфичен инструмент за произвеж-
дане на звук чрез удряне върху повърхността на 
водата, когато е тиха. Има просто устройство и 
се изработва от дърво във формата на малка сабя 
(ятаган) със заострени като нож странични ръбо-
ве, чрез които на единият край е заоблен и удо-
бен за хващане, а долу има копитесто разшире-
ние. Рибарите излизат с този уред на лов за сом 
по р. Дунав, когато дните през лятото са горещи 
и тихи, за да няма вълнение. Той е масово раз-
пространен и днес има различни негови модели 
направени и от метал. Названието му е звукопод-
ражателно, произхожда от това, че когато риба-
ря бие (удря) с него върху тихата повърхност на 
водата се произвежда звук – „кльок”...! Този звук 
наподобява скачане на жаба във водата, който 
подлъгва сома и излиза от скривалището като се 
засилва към нея. Други рибари смятат, че звукът, 
които издава кльонкът наподобява този на сома 
по време на размножителния период. За улавя-
нето на сом кльонкът не е достатъчен. Нужен е 
още инструментариум за борбата с тази риба. 
Най-често използван днес е „такъмът за сом”. Той 
се състои от тънко и здраво въже, дълго около 
два-три метра, на което са завързани от една до 
три големи въдици, на които за примамка се на-
божда жаба или малка рибка и се лови едър сом.

quiet. It has a simple device and is made of wood in 
the form of a small saber (flock) with knife-shaped 
lateral edges, through which one end is rounded 
and comfortable to grasp, and below there is a 
hoof extension. Fishermen go out with this toll for 
catfish in the Danube, when the summer days are 
hot and quiet, so there is no waves. It is widespread 
and today there are different models made of met-
al. Its name is soundproof, it derives from the fact 
that when the fisherman beats (strikes) with it on 
the quiet surface of the water a sound is produced 
– “klunk”...! This sound resembles a jumping frog in 
the water, which lures the catfish out of hiding by 
stepping up to it. Other fishermen believe that the 
sound made by the clonk resembles that of the cat-
fish during the breeding season. For catching cat-
fish, the clonk is not enough. More tools are needed 
to fight this fish. The most commonly used today is 
“catfish tackle”. It consists of a thin and strong rope, 
about two or three meters long, on which are tied 
from one to three large fishing rods, on which a frog 
or small fish is baited and a large catfish is caught.



Риболоването става от лодка в средата на реката 
от поне трима рибари. Единият, в средата на лод-
ката, удря върху повърхността на водата кльонка, 
а останалите пускат на дълбочина до два метра 
такъмът за сом, който представлява здраво въже 
около три метра, с голяма въдица закачена в еди-
ния край. На куката се закача най-често жаба, 
попово прасе и др. Когато рибата се улови, ри-
барите максимално бързо трябва да извадят ри-
бата на повърхността на реката и да я умъртвят с 
бурите си. В противен случай, ако сомът е голям, 
рискуват тя да обърне лодката.

Друг похват, който използват рибарите за рибо-
лов с кльонк е мрежата орие. Тя представлява 
подвижен уред във форма на чувал с дължина 4 
м и височина 2 метра. Отворът има вид на пра-
воъгълник. Долният и горният ръб на устата са 
опънати с тънки въжета, като от двата края на до-
лния ръб се връзва по една тежест (гюлле), които 
увисват на долу и държат чувала отворен близо 
до дъното на Дунав. Двата края на горния ръб 
са опънати нагоре с въже (отгон). Краищата на 
горния ръб се връзват и с по една тънка връвчи-
ца (сигнал), които рибарят държи в едната ръка 

Fishing is done by a boat in the middle of the river by 
at least three fishermen. One, in the middle of the 
boat, hits the surface of the water with clonk, and 
the others drop the catfish tackle, which is a strong 
rope about three meters long, with a large fishing 
rod attached at one end. On the hook mostoften 
hang a frog, tadpole, etc. When the fish is caught, 
the fishermen must bring it to the surface of the riv-
er as quickly as possible and kill it with their tools. 
Otherwise, if the catfish is big, they risk it turning 
the boat around.

Another technique used by fishermen to fish with 
a clonk is the orie net. It is a mobile device in the 
form of a sack with a length of 4 m and a height of 
2 m. The opening looks like a rectangle. The lower 
and upper edges of the mouth are stretched with 
thin ropes, with a weight (cannonball) hanging 
downwards from both ends of the lower edge and 
keeping the bag open near the bottom of the Dan-
ube. The two ends of the upper edge are stretched 
upwards with a rope (otgon). The ends of the upper 
edge are also tied with a thin string (signal), which 
the fisherman holds in one hand together with the 



заедно с въжето, прекарана през големия пръст. 
Посредством сигналната връвчица рибарят раз-
бира кога в орията е влязла риба. Тогава спуска 
мрежата да пада на дъното. Рибата се оплита 
в нея и двамата рибари бързо я изтеглят на по-
върхността в лодката. 

Риболовът по река Дунав е стар занаят, развил 
се през времето и запазил се чак до наши дни. 
Реката се обитава от над 80 вида риби и всяка 
една от тях има изключителни вкусови качества 
и представлява интерес на запаления рибар. 
Често срещани видове в река Дунав са шаранът, 
бялата риба, щуката, мряна, чига, но най-цените 
и едри екземпляри са сомът и моруната. Трудно 
е да се определи коя риба е емблематична за ре-
ката, но моруната безспорно би могла да претен-
дира за това право. Тя е черноморска риба, която 
хвърля хайвера си в реката. От нея се добива така 
ценния черен хайвер. Моруната е най голяма от 
уловените риби по Дунав, на дължина достига 
до 6-7 метра, на тегло – до 300-400 кг. Най едра-

rope through the big finger. Through the signal 
string the fisherman understands when a fish has 
entered the orie. Then he lowers the net to the bot-
tom. The fish gets tangled in it and the two fisher-
men quickly pull it to the surface in the boat. 

Fishing on the Danube River is an old craft that has 
evolved over the time and has survived to the pres-
ent day. The river is inhabited by more than 80 spe-
cies of fish and each of them has exceptional taste 
qualities and is of interest to the keen fisherman. 
Common species in the Danube River are carp, 
whitefish, pike, barley, chiga, but themost expen-
sive and large specimens are catfish and sturgeon. 
It is difficult to determine which fish is emblematic 
for the river, but the sturgeon could undoubtedly 
claim this right. It’s a Black Sea fish spawning in the 
river. That’s how one gets the valuable black cavi-
ar. The sturgeon is the largest of the fish caught on 
the Danube, reaching up to 6-7 meters in length, 
weighing up to 300-400 kg. The largest, caught in 



та хващана в дунавски води, е тежала около 800 
кг и това не е предел на моруните. В Австрахан 
на Волга е уловен екземпляр дълъг 9 м и е тежък 
1230 кг. Можем да наречем тази риба „черното 
злато на дунавските рибари”.
За да уловят моруна в началото на 90-те години 
на ХХ век рибарите върнали на мода един позаб-
равен дотогава капан. Това са така наречените 
„кърмаци”. Този такъм представлява 70 или 100 

the Danube waters, weighed about 800kg, and this 
is not the limit of the sturgeon. In Austrahan on the 
Volga was caught a specimen 9 meters long and 
weighing 1230 kg. We can call this fish “the black 
gold of the Danube fishermen”.
To catch the sturgeon in the early 1990s, fishermen 
brought back to fashion a previously forgotten trap. 
These are so-called “karamks”. This tackle consists of 
70 or 100 hooks-fishing rods (11.5 cm long) tied with 



куки-въдици (дълги 11.5 см) вързани с фитили, 
дълги около 28 см. През две въдици под езика 
с конец се завързва малко парче корк. По този 
начин куките във водата образуват двоен ред 
– тия с корка стоят изправени нагоре и играят, 
а без корк-висят на долу и преграждат пътя на 
движещата се риба. За да може такъмът да се 
държи към дъното на водата, на въжето през де-
сет въдици се връзва по една тежест (мишка), из-
дялана от мек камък или тухла във формата на 
пресечен конус. В Дунав има подмоли и големи 
дълбочини, в които живеят сомове. Освен това 
много удобни места за ловуване на тази риба са 

плитчините с пясъчни дъна пред островите. Ко-
гато такъм от кърмаци ще се пуска на вода, ри-
барите острят върховете им с пила и след това 
ги намазват със смес от катран и говежда лой. 
Съединяват два-три кърмака, наречени лава, 
като в двата края връзват въже с по един камък 
за тежест и една по-тънка върва, дълга, колкото 
дълбочината на водата, за която се прикрепва 
кратуна да плува над водата, за да показва мяс-
тото на лавата.

fuses, about 28 cm long. A small piece of cork is tied 
through two rods under the tongue with a thread. In 
this way, the hooks in the water form a double row – 
those with cork stand upright and play, and without 
cork-they hang down and bar the way of the moving 
fish. In order to hold the tackle to the bottom of the 
water, a weight (mouse) carved from a soft stone 
or brick in the form of a truncated cone is tied to 
the rope through ten rods. In the Danube there are 
sneaks and great depths in which catfish live. In addi-
tion, many convenient places for hunting this fish are 
the shallows with sandy bottoms in front of the is-
lands. When such karkams are released into the wa-

ter, fishermen sharpen their tips with a file and then 
coat them with a mixture of tar and beef tallow. They 
join together two or three karmaks called lava, tying 
together at both ends a rope with a weight stone and 
a thinner string, as long as the depth of the water for 
which the gourd is attached to swim over the water 
to show the place of the lava.



Кърмаците се делят на два вида: подвижни кър-
маци и стоящи кърмаци. Подвижните се вадят 
всеки ден от водата заедно с тежестите, след 
като се поправят въдиците-наточват и намаз-
ват, наново се слагат на друго място. Стоящите 
кърмаци се поставят успоредно по течението на 
водата, срещу движещата се риба. Залага се око-
ло средата на реката или в каналите успоредно с 
островите. Нареждат се в два, три и повече реда 
(лави), като в края им се връзва по един камък 
за тежест. За тежестите се връзва и едно дебело 
въже, наречено попуска, което е по-дълго от дъл-
бочината на водата. На другия край на попуската 
се връзва кратуна, която плува до повърхността 
на водата. Така поставените кърмаци се прове-
ряват с една лодка от двама рибари. Единият 
е на греблата и бавно придвижва лодката по 
протежение на въдиците, а другия изтегля с 
попуската тялото на такъма и откача хванатите 
риби. Когато се хване моруна или есетра, въди-
цата се издърпва до повърхността на водата и 
риболовецът забива в гърба на рибата една кука 
с дървена дръжка (бура).
Уловеният едър екземпляр в кърмака трябва да 
бъде умъртвен максимално бързо. В противен 
случай има опасност, рибата да обърне лодката 
и рибарите да пострадат. В употреба влизат 
остиета (сапкъни) с два рога, на чиито върхове 
има обратен „език” за закачане или канджа, която 
представлява голяма кука с шип и дълга дръжка. 
Много често в употреба влизат и брадви.

The karmaks are divided into two types: mobile kar-
mak and standing karmak. The mobile ones are tak-
en out of the water every day along with the weights, 
after repairing the rods - they are sharpened and 
smeared, and put again in another place. Standing 
karmaks shall be placed parallel to the course of 
the water, against the moving fish. They are placed 
around the middle of the river or in the canals along-
side the islands. They are arranged in two, three 
and more rows (lions), at the end of which they are 
tied to a stone for weight. The weights are tied by a 
thick rope, called a popuska, which is longer than the 
depth of the water. At the other end of the popuska, 
a gourd is tied, which swims to the surface of the wa-
ter. The karmaks thus placed have to be inspected 
by a single boat of two fishermen. One is on the oars 
and slowly moves the boat along the fishing rods, 
and the other pulls with the popuska the body of the 
tackle and unhooks the caught fish. When a sturgeon 
is caught, the line is pulled to the surface of the water 
and the fisherman thrusts into the back of the fish a 
hook with a wooden handle (bura).
The large species caught in the karmak must be 
killed as quickly as possible. Otherwise, there is a 
danger that the fish will turn the boat around and 
the fishermen will get hurt. In use are ostie (sapkani) 
with two horns, on the top of which there is a reverse 
“tongue” to hang or a pike pole, which is a large hook 
with a spike and a long handle. Axes are also used 
very often.



Кърмаците се вадят на десет дни, за да бъдат 
чистени и острени върховете им, след което на-
ново се залагат за улов и то отново на същото 
място. Късно на есен, когато реката започва да 
се покрива с тънък лед кърмаците се прибират. 
Въдиците се нанизват на къскъч (процеп), който 
представлява парче дърво, разцепено на две в 
единия край. Нанизаните въдици се прибират на 
сухо и проветриво място в дома на рибаря.
Някои кърмакчии обслужват по 40-60 кърмака. 

Не трябва да е изненада, че около района на 
Ново село уловът на моруни е най-голям. При 
своята размножителна миграция рибата се кач-
ва нагоре по течението на реката и стига до ба-
ражите на електроцентралите „Джердап” 1 и 2, 
които не може да преодолее. Впоследствие тър-
си подходящи места за мръстене надолу по тече-
нието на реката. Най-добрите са в околностите 
на Ново село. Затова в района има концентрация 
на моруни. Други подходящи места за използва-
не на кърмаци има край Видин, Лом, Оряхово, 
Никопол, Свищов и Тутракан.

Karmaks are taken out every ten days to clean and 
sharpen their tops, and then set to catch again and 
again in the same place. Late in autumn, when the 
river begins to cover with thin ice, the karmaks are 
taken out. The rods are strung on kaskach (slit), 
which is a piece of wood split in two at one end. The 
strung fishing rods are retracted in a dry and venti-
lated place in the fisherman’s home.
Some karmak owners serve 40-60 karmaks. It 
should not be a surprise that around the Novo Selo 

region the catch of sturgeon is the largest. During 
its breeding migration, the fish ascends upstream 
of the river and reaches the barrages of the “Jerdap” 
1 and 2 power plants, which it cannot overcome. 
It subsequently looks for suitable places to soak 
downstream of the river. The best are in the vicinity 
of Novo Selo. That’s why there’s a concentration of 
sturgeons in the area. Other suitable places for use 
of karmaks are near Vidin, Lom, Oryahovo, Nikopol, 
Svishtov and Tutrakan.



Щом острието на някоя от куките се забие в тя-
лото на моруната, побесняла от болка, тя започва 
да се мята и се нанизва и на други от остриета-
та. Ако не успее да се освободи от тях, макар и с 
цената на много рани, моруната остава прикова-
на към дъното. Постоянното течение на реката, 
изтичащата й кръв и непрекъснатата болка по-
степенно изчерпват силите ѝ. Това е мъчителна 
смърт, затова след влизането на България в Ев-
ропейския съюз кърмаците са забранени за упо-
треба. С това се сложи край на законния улов на 
моруни. Някои рибари опитват да ловят като из-
ползват сетковидни мрежи, но това на практика 
е невъзможно тъй като моруната със здравите си 
перки къса и най-здравата мрежа .

As soon as the blade of one of the hooks gets stuck 
in the body of the sturgeon, furious with pain, it 
starts to throw and thread itself into other blades. 
If it fails to get rid of them, though at the cost of 
many wounds, the sturgeon remains nailed to the 
bottom. The constant flow of the river, its flowing 
blood and the constant pain are gradually running 
it out of strength. This is a painful death, so after 
Bulgaria’s entry into the European Union, karmak is 
forbidden for use. This put an end to the legitimate 
catch of sturgeon. Some fishermen try to catch by 
using set-like nets, but this is practically impossible 
because the sturgeon with its strong fins tears even 
the strongest nets.



След подписването на Крайовската спогодба от 
1940 г., от Тутракан се изселват много рибарски 
семейства, а на тяхно място се заселват предим-
но работници, земеделци и търговци. Това не-
съмнено води до големи промени в стопанския 
живот на града и в частност на риболова. Едно-
временно с това тутраканските рибари вече ня-
мат достъп до богатите на риба езера в румънска 
територия, а са принудени да риболуват в река-
та и близките до града блата - Боаза, езерата до 
Сребърна и Попина. Това допълнително отказва 
много рибари. След 21 септември 1940 г., създа-
деното през 1933 г. в с. Бръшлен, Рибарско дру-
жество „Дунавски риболовец”, преминава под 
административното ръководство на Тутракан. То 
наблюдава и ръководи риболова от с. Бръшлен 
до гр. Тутракан. Липсата на основни суровини и 
материали принуждава много от местните ри-
бари да се включат в кооперацията. С протокол 
от 13 февруари 1941 г. са приети Васил Иванов, 
Марин Баразов и Георги Аврамов. До края на 
годината са приети още 20 рибари. С протокол 
№12 от 18 ноември 1941 г., за ватафи са избрани 
на различните групи Димитър Михайлов, Борис 
Матакев, Георги Аврамов, Ганю Иванов и Илия 
Йорданов - Всички родом от Тутракан.

Since the signing of the 1940 Craiova Agreement, 
many fishing families have been evicted from Tutra-
kan, and mostly workers, farmers and traders have 
settled in their place. This undoubtedly led to ma-
jor changes in the economic life of the town and, 
in particular, in fishing. At the same time, Tutrakan 
fishermen no longer had access to the fish-rich lakes 
in the Romanian territory, but were forced to fish in 
the river and the nearby marshes - Boaza, the lakes 
near Srebarna and Popina. This further caused many 
fishermen to give up. After September 21, 1940, the 
Danube Fishing Company, established in 1933 in the 
village of Brashlen, was under the administrative au-
thority of Tutrakan. It monitored and directed fishing 
from the village of Brashlen to the town of Tutrakan. 
The lack of basic raw materials forced many of the 
local fishermen to join the cooperative. Vassil Ivan-
ov, Marin Barazov and Georgi Avramov were admit-
ted by protocol of 13 February 1941. By the end of 
the year, another 20 fishermen had been admitted. 
By Protocol No.12 from November 18, 1941, the 
different groups selected Dimitar Mihaylov, Boris 
Matakev, Georgi Avramov, Ganyu Ivanov and Iliya 
Yordanov - all native of Tutrakan - for Vatafs.



На 31 март 1943 г. в Тутракан се провежда събра-
ние, при което Рибарска кооперация „Добруджа“ 
село Сребърна се слива с Рибарска кооперация 
„Дунав“. Гласуван е нов устав и избрано ново 
ръководство, с председател Станьо Василев 
Христов. Кооперацията има 73 члена-рибари и 
необходимия риболовен инвентар. В Тутракан за 
ватаф е определен Борис Матакиев. През 1942 
г. количеството на уловена риба е 1687 тона, а за 
1943 г. само 527 тона. Причината за това намаля-
ване е Втората световна война, която е в разгара 
си и голяма част от рибарите са мобилизирани, 
доставките на материали е затруднена, ниска е 
цената на уловената риба и не на последно мяс-
то – има непрекъснат тормоз на гранични власти 
върху рибарите. Това принуждава много от мест-
ните рибари да се откажат от занаята си, да ос-
тавят лодките на брега на реката и да потърсят 
друго препитание. На 25 септември 1946 г., дър-
жавата се намесва и между България и Румъ-
ния се подписва конвенция, с която се уреждат 
взаимоотношенията между двете страни и така 
българските и румънските рибари риболуват по 
едно и също време. След този договор, започва 
да се наблюдава увеличение на количествата 
риба. На 10 април 1946 г. Риболовна кооперация 
„Дунав“ се обединява с риболовна кооперация 

On March 31, 1943, a meeting was held in Tutrakan, 
where the “Dobrudja” fishing cooperative in the vil-
lage of Srebarna merged with the “Danube” Fishing 
Cooperative. A new statute was voted and a new 
leadership was elected, chaired by Stanyo Vasilev 
Hristov. The cooperative had 73 members-fishermen 
and the necessary fishing inventory. In Tutrakan, 
Boris Matakiev was appointed as a vataf. In 1942 
the quantity of fish caught was 1687 tonnes, and in 
1943 only 527 tonnes. The reason for this reduction 
is the Second World War, which was in full swing 
and a large number of fishermen were mobilised, 
supplies of materials were difficult, the price of fish 
caught was low and, last but not least, there was the 
constant harassment of border authorities on fisher-
men. This forced many of the local fishermen to give 
up their craft, leave the boats on the riverbank and 
look for other livelihoods. On 25 September 1946, 
the state intervened and a convention was signed 
between Bulgaria and Romania regulating the rela-
tions between the two countries and thus Bulgarian 
and Romanian fishermen were fishing at the same 
time. After this contract, an increase in the quanti-
ties of fish was observed. On April 10, 1946, The Dan-
ube Fishing Cooperative was merged with the “Stur-
geon” Fishing Cooperative. The newly established 
Danube fishing cooperative based in Ruse has an 



„Есетра“. Новосъздадената риболовна коопера-
ция „Дунав“ със седалище град Русе има район 
на действие от устието на река Янтра до град Си-
листра. Тази риболовна кооперация не успява да 
продължи много време, тъй като тутраканските 
рибари настояват да се отделят. Това става на 6 
април 1949 г., когато на общо събрание местния 
клон със 187 души професионални рибари гла-
сува да се отдели от кооперация „Есетра“. Така 
риболовна кооперация „Дунав“ възстановява 
своята дейност на 26 юни 1949 г., в нея членуват 
81 души, а дяловият капитал, с който разполага е 
699 043 лв. За председател е избран Стефан Или-
ев Янков. През 1949 г. кооперацията наброява 187 

члена рибари, а до 1958 г. членовете и намалят 
до 47 рибари. Причините за това са пресушава-
нето на тутраканското блато и затварянето на 
Боаза след построяването на дига, дълга 47 км. С 
това се прекъсват естествените места за размно-
жаване на рибата. Едновременно с това новосъз-
дадените трудови кооперации привличат много 
от рибарите и те се отказват от занаята.

area of operation from the mouth of the Yantra River 
to the town of Silistra. This fishing cooperative was 
not able to last long, as Tutrakan fishermen insisted 
on separating themselves. This happened on 6 April 
1949, when at a general meeting the local branch 
with 187 professional fishermen voted to separate 
from the “Sturgeon” cooperative. Thus, the Dan-
ube fishing cooperative resumed its activities on 26 
June 1949, with 81 members and 699,043 BGN. Ste-
fan Iliev Yankov was elected chairman. In 1949, the 
cooperative numbered 187 fishermen and by 1958 
they were reduced to 47 fishermen. The reasons for 
this were the draining of the Tutrakan swamp and 
the closure of Boaza after the construction of a 47 

km-long dike. This interrupted the natural spawning 
grounds of the fish. At the same time, newly created 
labour cooperatives attracted many of the fisher-
men and they gave up the craft.



Въпреки всичко, в първите години след пресу-
шаването на блатата край река Дунав, рибар-
ските бригади бележат успех. Съревновавайки 
се помежду си през 1957 г. те успяват да уловят 
762 кг риба. На 26 януари 1959 г. се свиква общо 
събрание, при което Трудово-производителна 
кооперация „Дунав“ се обявява в ликвидация и 
членовете и преминават към ТКЗС. Риболовът 

към ТКЗС продължава само една година, пора-
ди лошите резултати, след което през 1960 г. 
преминава към Държавен риболов. До 1966 г. в 
Държавен риболов членуват 50 души рибари от 
Тутракан и улавят 40 445 кг риба. До 1968 г. ри-
барският занаят се развива от едва 25 души, а на 
брега на реката има 110 рибарски лодки .
 След този бурен период на промени, 
риболовът вече не е основен поминък на Тутра-
кан. Идеята с изграждането на голям водоем в 
Защитената местност „Калимок - Бръшлен“, не 
дава резултат. Оказва се, че риболовът с гар-
да на същото място преди да бъде заградено с 
диги е по-голямо, отколкото уловената риба в 
новоизградения язовир. Земеделието и ново-

However, in the first years after the draining of the 
Danube swamps, the fishing brigades were success-
ful. By competing with each other in 1957, they man-
aged to catch 762 kg of fish. On 26 January 1959, a 
general meeting was convened in which the Danube 
Labour and Productive Cooperative was declared 
liquidated and its members were transferred to the 
Labour Cooperative Farms (LCF). The fishery for the 

LCF lasted only one year, due to poor results, after 
which in 1960 it switched to State Fishing. Until 1966, 
50 fishermen from Tutrakan were members of State 
Fisheries and caught 40,445 kg of fish. Until 1968, 
the fishing industry was developed by only 25 peo-
ple, and there were 110 fishing boats on the banks 
of the river.
 After this turbulent period of change, fish-
ing was no longer the main livelihood of Tutrakan. 
The idea with the construction of a large reservoir in 
the Kalimok-Brashlen Protected Area did not work. 
It turned out that the fishing with garda in the same 
place before being surrounded by dikes was bigger 
than the fish caught in the newly built dam. Agri-
culture and start-ups were forcing the population 



открити предприятия принуждават население-
то да се откажат от занаята и да започнат нова 
работа. Днес по сведения ИАРА за района от 
село Бръшлен до град Силистра има 280 регис-
трирани професионални рибари, за град Тутра-
кан - 100 души имат професионален риболовен 

to give up their craft and started a new job. Today, 
according to the Fisheries and Agriculture Executive 
Agency, there were 280 registered professional fish-
ermen in the region from the village of Brashlen to 
the town of Silistra, for the town of Tutrakan - 100 
people had a professional fishing ticket and exer-



билет и упражняват професията, но повечето от 
тях излизат на риболов само в активния сезон на 
движение на рибните пасажи.

След връщането към България освен земеделие, 
скотовъдство, износ на зърнени храни и рибо-
лов, в Тутракан има и няколко малки промишле-
ни предприятия, които развиват дейност. Мел-
ниците са девет, тухларниците са две, дараци 
за влачене на вълна и памук, содо-лимонадени 
работилници, маслобойни. 
След 1944 година в занаятчийското производ-
ство са останали 207 майстори, 20 калфи и 36 
чираци. Всички занаятчии са в изключително 
затруднено състояние, тъй като липсва мате-
риал, поради което някои производства спират 
да работят. Остават само малки работилници, 
които вършат ремонтни дейности като ремонт 
на лодки и каруци.  През 1946 година, занаятчи-
ите – коларо-железари, ковачи, дърводелци, са 
включени в „бригади“, които оказват подкрепа 
при подготовката  на земеделския инвентар на 
жътвата по селата, с цел сближаване между ра-

cised the profession, but most of them went fishing 
only in the active season of fishing passages.

After returning to Bulgaria, in addition to agriculture, 
cattle breeding, export of cereals and fishing, there 
were several small industrial enterprises operating in 
Tutrakan. The mills were nine, the brickworks were 
two, daraks for dragging wool and cotton, soda-lem-
onadevworkshops, butter factories. 
After 1944, there were 207 craftsmen, 20 journey-
men and 36 apprentices left in the craft industry. All 
artisans were in an extremely difficult situation be-
cause of the lack of material, which was why some 
industries stopped working. There remained only 
small workshops that performed repair activities 
such as repairing boats and wagons. In 1946, crafts-
men – carpenters, blacksmiths, carpenters, were 
included in “brigades”, which provided support in 
the preparation of the agricultural inventory of the 
harvest in the villages, in order to bring workers and 
farmers closer together, according to the new ideol-
ogy in the country. 
The date of December 23, 1947, when 27 enterpris-



ботници и земеделци, съобразно новата идеоло-
гия в страната. 
Решаваща за развитието на занаятите в гра-
да е датата 23 декември 1947 година, когато в 
Тутракан са национализирани 27 предприятия. 
Това са предимно валцови мелници, тухларни-
ци, тепавици, дараци. Така започва създаване-
то на социалистическата промишленост. През 
1948 година в Тутракан се образуват шест тру-
дово-производителни кооперации на обущари, 
шивачи, хлебари, сладкари, кожухари и сарачи, 
в които се обединяват над 200 души дребни за-
наятчии. На 31 декември 1955 година те се обе-
диняват в ТПК „Съединение”. През 1949 година 
се основава ТПК „Домостроител”. На 5 август 

es were nationalized in Tutrakan, was decisive for 
the development of crafts in the city. Those were 
mostly rolling mills, brickworks, beateries, daraks. 
Thus began the creation of the socialist industry. 
In 1948 in Tutrakan were formed six labor and pro-
ductive cooperatives of shoemakers, tailors, bakers, 
confectioners, fur-bearers, etc., which united more 
than 200 small craftsmen. On December 31, 1955, 
they were united in “Sedinenie” Labor-producive co-
operative (LPC). In 1949 was founded LPC “Domos-
troitel”. On August 5, 1950 in the base of municipal 
enterprises was established an industrial plant in the 
vicinity, which included small private enterprises of 
metalworking and woodworking, roll mills, daraks, 
etc.



1950 година в базата на общинските стопански 
предприятия се създава околийски промишлен 
комбинат, в който се включват дребни частни 
предприятия на металообработването и дърво-
обработването, валцовите мелници, дараците и 
др.



Днес, част от занаятите вече липсват, и мнозина 
в града не знаят, че в Тутракан е имало медни-
карство, златарство, кожухарство. В лодкострое-
нето вече не може да срещне дървена рибарска 
лодка. По-качествените пластмасови лодки са 
по-лесни за обслужване, поради което са пред-
почитани от рибарите. 

През 2020 година, майсторът Никола Сигмянов 
изработи последната си лодка, която днес е из-
ложена в лапидариума на Етнографски музей 
„Дунавски риболов и лодкостроене”. 

Today, some of the crafts are already missing, and 
many in the city do not know that Tutrakan had cop-
persmith, goldsmith, furr-processing. In boatbuild-
ing, one can no longer see a wooden fishing boat. 
The better quality plastic boats are easier to service, 
which is why they are preferred by fishermen.

Today, there are three craftsmen who can still make 
a wooden boat “Tutrakanka”. In 2020, the master 
Nikola Sigmanov made his last boat, which today is 
exhibited in the lapidarium of the Ethnographic Mu-
seum “Danube Fishing and Boatbuilding”. 
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