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Появата на минерална вода в Ямбол е една от атракциите на града в края на 30-те
години на XX век. Обвита в митове и реалност, историята съхранява всичко, което е
свързано с нея. Темата е добре проучена благодарение на запазените архивни материали,
статии в местни вестници, издадени рекламни материали и книги.
Свидетелство за съществуването на голяма каменна баня в Ямбол още преди
Освобождението намираме в пътеписите на Евлия Челеби от 1667 г. Oт всички бани в
града тя „била най-съвършена, с приятна вода и въздух”1
След Освобождението банята става известна сред населението като „турската
баня” поради етническата принадлежност на собствениците ѝ. През 1933 г. при т. нар.
„турска баня” със спускането на сонда на дълбочина 6,5 м. е открита топла вода.2 Това
дава повод на ямболци за оживени разисквания и предположения около температурата и
състава на водата. Мнозина смятат, че е намерена минерална вода. Някои кроят планове
за нейното най-добро използване. Стопаните на банята бързат да я пригодят за
оползотворяването ѝ. Като поставят електрическа помпа, резервоар за водата, а в самата
баня смятат да направят басейн и душове. Други са скептично настроени.
Интересът около новооткритата минерална вода провокира будни ямболски
граждани да създадат Комитет по проучване на термалната вода. Предвидливо не е
наречена минерална, защото все още не са доказани нейните свойства и състав. На 10
декември 1933 г. Комитетът свиква общоградско събрание, на което в присъствието на
100 души се констатира, че „отговорните власти до сега не са направили необходимото
за едно сериозно проучване” 3 . Състои се от десет души ( Димитър Хаджижеков, д-р
Георги Щилиянов, Любен Брънеков, инж. Андрей Сапунджиев, Иван Керемедчиев,
Петър Кючуков, Димитър Хаджиев, Вл. Власков, Михаил Хаджимитев и Иван Даов),
които поемат инициативата да подпомагат общината в проучването на водата, като за
целта осъществят връзки с компетентни лица.
Едно от тези лица е роденият в Ямбол инж. Жеко Георгиев, който има неоценими
заслуги за проучването и каптирането на минералния извор. Той е сред първите,
командировани от София специалисти (заедно с инж. Благой Спиров и М. Пенев)4, през
месец януари 1934 г. Тогава са бити пет сонди в горния двор на банята, където е измерена
най-високата температура на водата - 29 градуса. Преди да отпътуват за София тримата
експерти даряват по 400 лв. за следващи проучвания.
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С помощта на дадените указания от инж. Ж. Георгиев Комитетът изработва план
за предстоящи проучвания. До Министерство на търговията, промишлеността и труда
(МТПТ) е изпратена молба, за да се командироват инженери, които да ръководят
работата около анализа и изследването на водата за радиоактивност. За набавянето на
необходимите средства се търси помощта на всички граждани с възможности. За
даренията се издава кочанна разписка. Много хора се отзовават на призива с пари,
материали, инструменти и доброволен труд. Бръснарница „Мимоза” предлага дарения от
изработените пари за два дни. Приходите от една прожекция в кино Модерен театър,
които възлизат над 5600 са отпуснати за същото дело. Към този апел се присъединяват
още Популярната банка, общински чиновници, лекари, учители и др. За събиране на
средства се организират забави, концерти и вечеринки. В комитета се получават и много
благодарствени и насърчителни писма5.
Работата по изследването на водата продължава под наблюдението на софийските инженери Вичев и Пенев. Междувременно местната санитарна служба обявява водата
за негодна и запечатва помпата при банята, докато химичните и бактериологични
изследвания докажат обратното.
Всички проучвания се систематизират, правят се и допълнителни, за да се
докаже, че водата наистина е минерална. За изследване на радиоактивността е поканен
инженер химика Благой Спиров. Според него водата спада към групата на алкалните
минерални води. В началото на 1935 г. е направен втори анализ, който потвърждава
химичния състав на минералната вода. Ямболската минерална вода по минералния си
състав спада към алкалните води и според преобладаващите в нея йони е смесена
карбонатно-калциева, магнезиева вода. Прозрачна, бистра, с леко лугав вкус, приятна и
лека за пиене. Приближава се до известните френски води Розана, Евиян, Вител 6и др.
За да поиска концесия за минералната вода от МТПТ Комитетът прави постъпки
за промяна в статута, като се трансформира в акционерно дружество със свой устав7. Но
до това не се стига.
С цел да спрат всякакви спекулации около дейността на Комитета е свикан
общински съвет8. На заседанието за първи път се разглежда въпроса около откритата
преди четири месеца термална вода.
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Гражданите от своя страна не спират да го подкрепят морално и материално. В
редакцията на в. „Тракиец” се получават стотици писма от болни, излекувани от водата.
Някои от тях са поместени във вестника. А за невярващите в лечебните свойства на
водата, се дават примери с излекувани животни, които за разлика от хората не се
поддават на внушение.
Д-р Иван Бояджиев, председател на Ямболския лекарски съюз, прави наблюдения
на болни употребявали минералната вода и установява добри резултати при следните
заболявания: стомашни киселини, язви, гастрит, лекува отделителната и нервна системи,
артериосклероза, рани и кожни болести9.
След каптирането на минералната вода, са изолирани подпочвените води и вкусът
и става по-приятен и сладък. Шахтата е напълно завършена и покрита с бетонна плоча.
За да може в бъдеще използването на водата да става според изискванията за хигиена и
лечение, Комитетът взема решение да построи голям павилион с модерни инсталации за
пълнене на бутилки и дамаджани за други градове и водоскок за пиене от местните и
курортистите.
От предложените осем идейни скици за строителството на павилиона е избрана
тази на арх. Александър Куртев. На 19 март 1934 г. започват изкопните работи. Цялото
гражданство помага с доброволен труд за изграждането му. Излизат фейлетони за
ентусиазма на гражданите. В един от тях се казва „Някаква масова психоза е повишила
обществения

интерес

у

гражданите.

Водата

бързо

изми

онова

еснафско

скъперничество…От широко разтворените кесии на гражданите изникна чудно бързо
кокетен с европейски вид павилион при минералната вода.10”
По същото време на посещение в Ямбол е д-р Ст. Бистров, главен инспектор на
минералните води. На проведена конференция той заявява, че водата е именно
минерална, тя не само ще лекува, но и ще издигне стопански града. Взета е вода от
шахтата за ново бактериологическо изследване в София, което да затвърди предните два
анализа, че е чиста.
Успоредно с тези дейности е изготвен законопроект за прехвърлянето на
минералната вода на общината, подписан от нужния брой депутати.

Бояджиев,И. Ямболската минерална вода. Състав, показания, лечебност, Я. 1935, 1213
10
в. „Тракиец”, 1934, № 430, 2
9

4

Междувременно на извънредно заседание на общинския съвет е бламиран кмета
на града Стоян Митев с мотива, че е изоставил инициативата около минералната вода в
ръцете на комитета11.
В средата на павилиона е поставена статуя на богиня Диана, изработена
безвъзмездно от ямболията Панайот Лолов. Представлява гола жена в цял ръст,
направена от сив изкуствен камък. Под краката на статуята от никелирана тръба, свита
на окръжност, изтичат осем струйки минерална вода. Статуята е открита при
освещаването на павилиона на 15 юли 1934 г. Постройката заема площ от 65 кв.м. във
формата на кръг с красиви стълби и колонади. В средата на залата е фонтанът със
статуята. Над средната част на павилиона се издига красив купол, заобиколен със
стъклена фасада12.
Взето е решение безплатно от водата да се възползват Държавната болница,
клиниката и доказано бедните. Комитетът развива голяма рекламна дейност: снабдява
книжарници и будки с пликове, на които има малка снимка на павилиона, върху
бутилките и дамаджаните с минералната вода слага етикети с данни за химическия
състав и лечебни свойства. Изработва договор за даване представителство на ямболската
минерална вода в страната и чужбина13.
Всички тези инициативи са застрашени от собствениците на банята, които имат
юридически претенции върху каптираната минерална вода и новопостроената сграда.
Завеждат дело срещу комитета за спиране строителството на павилиона, който закрива
банята и е върху общинско земя. В резултат на това е съставен акт за нарушаване на
Закона за благоустройството.
За разрешаване на този проблем в помощ на комитета се притичва Популярната
банка в лицето на банкера Иван Златаров. Според него банката ще осигури необходимата
сума за закупуването на банята, но актът ще е на името на банката и приходите от водата
ще се внасят в открити сметки. Тази идея не се харесва на членовете, които са
категорични, че покупката на банята трябва да стане за сметка на общината. Решено е в
бюджета и за 1934/1935 г. да се предвиди 1 млн. лв.14за покупка на недвижим имот, а за
правото за вечно ползване да се направят постъпки пред Народното събрание.
В началото на 1935 г. е разрешен и въпросът с претенциите около собствеността
на банята. Новият кмет на Ямбол инж. Апостол Петров горещо подкрепя действията на
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Комитета и с готовност приема уреждането на проблема. На 23 януари заедно с
ямболските туркини - собственички на имота Мюнивер Садъкова и Фатме Хюсеинова,
подписват пред нотариус спогодба, с която се отказват от всички права върху
минералната вода и предават банята в собственост и владение на общината, като оттеглят
всичките си жалби и молби подавани до съдилищата срещу сумата от 800 000 лв.15
Комитетът по проучване минералната вода решава, че дейността му е приключила
успешно и с протокол от 1 април 1935 г. предава управлението на павилиона и
минералната вода. Извършена е кратка рекапитулация на работата на Комитета в периода
на дейността му от 14 декември 1933 г. до 31 март 1935 г16.
За приспособяване на банята съгласно модерните изисквания в общинския
бюджет са предвидени два милиона лева. За преустройството на сградата е избран отново
проект на арх. Ал. Куртев. Строителството се извършва на няколко етапа.
Междувременно в банята е пусната временно минерална вода и ямболци се възползват
от нея.
На 9 май 1935 г. в общината е получено писмо от Главната дирекция на Народното
здраве, с което разрешава каптираната вода да се обяви за минерална и одобрява
ползването и. Със закон от 29 октомври 1935 г. Министерският съвет отстъпва
минералната вода на Ямбол17. Това още повече амбицира работата около новата градска
баня. Предвидено е да има парно отопление, механична пералня за бельото, помещение
за къпане преди влизане в басейна, по един басейн за жени и мъже и кабини за единични
вани. За посетители ще има на разположение и лекар-балнеолог.
За по-голяма популярност на ямболската минерална вода и новата баня се
извършват различни рекламни инициативи. През лятото на 1935 г. на мострения панаир
във Варна са изложени бутилки с водата, на които има етикет на български и немски
език. Раздават се листи на посетителите с данни за минералната вода с превод на
различни езици. Много чужденци имат интерес и желание да посетят ямболската
минерална баня. Сред заинтересуваните е цар Борис III18 . На Пловдивския панаир е
изложен макет на минералната баня, табло с информация и бутилки с газирана и
обикновена минерална вода. На издадената географска карта на България през 1936 г. е
отбелязана и ямболската минерална баня. Върху цигарените кутии е отпечатан
павилионът на ямболската минерална вода. През 1937 г. общината изработва рекламни
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етикети за минералната вода, които се лепят върху куфарите на пътниците от ямболските
хотелиери19.
Още през 1935 г. излиза книгата „Ямболската минерална – състав, показания и
лечебност” с автор д-р Иван Бояджиев. Кметът на града изпраща от нея на Димитър
Вълев, министър на търговията, който отговаря книгата да се преведена на немски и
френски език, да се проучи подходящ амбалаж за износ на водата.
Следващата 1936 г. е публикувана книгата на Михаил Пенев „Ямболски
минерални бани”, която дава информация не само за банята, но и за историята около
проучването на минералната вода.
В началото на същата година в банята е открито за експлоатация само мъжкото
отделение. През месец май 1937 г. е завършено и женското отделение. Тогава са отчетени
145 935 броя изкъпвания 20 (от тях 70 % са в полза на жените, останалите 30 % - за
мъжката хигиена). За 1938 г. статистиката сочи 154 102 къпания, най-много през месец
август, когато в града има летовници и по-малко през зимните месеци. Най-много са
ползвали водата жените с 48%, 28% деца и 24% мъже21.
С облицоването на сградата с бял мрамор през 1938 г. минералната баня е
окончателно завършена. Обособена е като стопанско предприятие „Минерални бани” със
собствен бюджет. За привличане на посетители и курортисти от и извън града отново са
отпечатани и разпространени рекламни листи в Ямболска и съседните околии. Във
вестници, списания и сборници са публикувани обяви за ямболската минерална вода.
От отчета на предприятието научаваме данни не само за броя, но и за таксите за
ползване на различни услуги. Безплатно имат право да се къпят в минералната баня, само
срещу заплащане от един лев налог по чл.74, т.19 от наредбата - закон за градските
общини: органите на общинската власт ( кмет, помощник кмет и общински съветници)
и признатите бедни болни22.
Минералната баня представлява широка двуетажна сграда, в която е вграден
купола от турската баня. През четирикрилна врата се влиза в преддверието, където са
разположени лекарският кабинет, каса и чакалнята с отделни входове за мъжкото и
женско отделение. На първия етаж са кабините за първа класа, заедно с помещения за
единични мраморни вани, за парни и обикновени душове и басейни. На втория етаж са
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съблекалните за втора класа, над тях е терасата за слънчеви бани. Всички помещения са
снабдени с парно отопление. 23.
Банята се използва като минерална до изчезването на лековитата вода при
наводнението на р. Тунджа през 1963 г. След това продължава да работи като хигиенна
до навлизането на бойлерите в бита.
През 1975 г. е обявена за паметник на културата с местно значение 24. Години
наред сградата, която някога е била един от символите на града, стои неизползваема и
ненужна. През годините са изготвяни идейни проекти за превръщането ѝ в музей, сцена
за театрални представления или мултифункционален културен център. Но за сега,
някогашната градска гордост служи за отправна точка на междуградските автобуси спирка „Минерална баня”.

Пенев, М. Ямболски минерални бани, С.1936, 11-12
Архитектурните паметници на културата в град Ямбол.Вести на Ямболския музей,
1999,21
23
24
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1. Турската баня с градинския мост, началото на XX век

2. Желаещи да пият от минералната вода, Ямбол, 1934 г.
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3. План на баните, 1934 г.

4. Карикатура за Ямболската минерална вода, 1935 г.
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6. Минералната баня, 40-те години на XX век (пощенска картичка)
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