
М ного хора свързват името 
Бяла с белите хълмове, кои-

то се издигат около р. Янтра. Неда-
леч от устието на „Дерето“, в река 
Янтра случайно са открити някои 
археологически предмети и обекти: 
гърне със сребърни тетра-драхми 
на македонските императори Филип 
Македонски и Александър Велики, 
на същото място са открити останки 
от стари зидове.

В местната „каваккой“ има следи 
от старо селище и гробища, извест-
ни под името „Латински гробища“ – 
възможно е да са от римско време. На 
хълма, намиращ се северозападно от 
Бяла, близо до моста на Колю Фиче-
то, е имало римска крепост. Източно 
от града са намерени византийски 
монети и златни монети от X век.

Най-ранното историческо свиде-
телство за Бяла е извлечено от Ни-
кополския санджак през 1544–45 г. 
В документите са описани жителите 
на Бяла: 19 домакинства, от които 
две мюсюлмански и 17 християнски. 
Този регистър позволява да се напра-
ви извода, че Бяла съществува поне 
от края на XV в. Първото селище 
е отстояло на 6–7 км южно от днеш-
ния град и след това жителите му се 
преместили на мястото, където то 
се намира сега, а изоставеното село 
било наречено Пуста Бяла.

Намерен е и кратък регистър на 
„джизието от неверниците във вила-
ета Търново“ от 22.08.1618 г. В него 
е посочено „село Бяла – 5 къщи (хане-
та). Тази малобройност (25–30 души) 
ни подсказва, че този документ 
посочва вероятното преместване 
в новото селище Бяла (преди около 
380 години).

В началото на 19 в. срещаме от-
ново името на Бяла в историческа-
та литература. Отнася се за съби-
тията, свързани с Руско-турската 
война от 1806–1812 г., когато рус-
наците за пръв път влизат в Бяла. 
На 26.10.1811 г. генерал М. Кутузов 
пише на генерал-лейтенант Марков: 
„Тази война е жестока. Бяла пострада 
много, но не е напълно унищожена.“ 
Съобщава също, че от селището Бяла 
и от различни райони са били събра-
ни 1500 души конница.

Трудолюбиви и предприемчиви, 
беленчени не остават настрани от на-
родната борба за свобода. След раз-
грома на Априлското въстание през 
1876 г., тримата революционери Па-
найот Волов, Георги Икономов и Сто-
ян Ангелов търсят убежище в Бяла. 
Укриват се в къщата на Димитър 
Бояджиев. Забелязани от турски пъ-
дар, те решават да бягат към Русчук. 
Налага се да преплуват реката, но 
попадат в бурните й води и загиват. 
Паметникът на тези бойци за свобо-
да от турско робство е построен от 
признателното беленско население 
и стои недалеко от р. Янтра.

Само след една година нова надеж-
да повдига духа на българския народ 
– започва Руско-турската война. Бяла 
е едно от първите селища, освободе-
но от руските войски. На 5.7.1877 г. 
местното население възторжено по-
среща своите освободители. Не след 
дълго, на 20 юли, в Бяла се настанява 
Главната квартира на руската армия. 
Цялото българско население излиза 
да посрещне скъпите гости, недалеч 
от моста на Колю Фичето. Беленски-
те ученици пеят песни, а учителят 
Стефан Маринов, руски възпитаник, 

бяла е от онези дРевни, но малки ГРадове, за които до нас достиГат само откъслечни сведения. ис-
тоРията му е дълГа – стаРините и случайно откРиваните аРхеолоГически находки свидетелстват, 
че устието на беленската Река – „деРето“ – е било обитавано, както пРез античността, така и пРез 
сРедновековието. това се обяснява с блаГопРиятния климат, Реките и обилната извоРна вода в до-
лината, закътана между хълмовете – фактоРите, които осиГуРяват добРи условия за живот.

Малък етнографски 
очерк за Бяла
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произнася приветствие. Приветствие 
произнася и кметът на с. Бяла Гено 
Пометков, като преди това, по стар 
български обичай, поднася на им-
ператора Александър II. хляб и сол. 
След това шествието тръгва към се-
лото. Моми и невести хвърлят пред 
конете цветя, разнасят се радостни 
възгласи „Слава на нашите братя ос-
вободители“. В старата църква е от-
служен молебен. В двора на Пеню 
Ажонов се извива тържествено хоро, 
на което присъства и император 
Александър II. Събитието е отразено 
в чуждия печат, а Иван Вазов напис-
ва специално стихотворение.

След Освобождението Бяла беле-
жи подем. На 11.12.1891 г. е обявена 
за град. До 1960 г. е околийски град. 
Населението се увеличава. Постро-
яват се нови училища, църква, чи-
талището развива активна дейност 
и става средище на културния живот 
в града. Действащ фактор за иконо-
мическия подем е средищното й по-
ложение в района между Русе, Попо-
во, Търново и Свищов.

Град Бяла е разположен в най-
югозападния район на Русенската 
област. Разположен е на десния бряг 

на р. Янтра. През територията му 
минават жп линията Русе – Горна 
Оряховица и главните пътища Русе – 
София, Русе – Велико Търново и Со-
фия – Варна.

Градът има землище 85 320 дка 
и наброява 11 200 души население. 
Климатът е умерено-континентален. 
Почвите са твърде разнообразни 
и дават възможност за отглеждане 
на лозя, зеленчукови, зърнени и фу-
ражни или технически култури. 
Градът е добре уреден с напълно об-
новен жилищен фонд, асфалтирани 
улици, водоснабден, канализиран. 
За жителите му съществуват добри 
условия за живот. Има две начални, 
две основни и две средни учили-
ща. Повече от 100 години читалище 
„Трудолюбие“ е средище на култур-
ния живот. Има и Клуб на дейците 
на културата.

Музеят „Освободителна война“ 
е гордост за беленчени, съхранил 
най-ценните реликви, свързани с на-
шето освобождение от турско роб-
ство. Над р. Янтра е запазен част от 
моста, построен от гениалния бъл-
гарски строител Колю Фичето през 
1865 г. В центъра на града се издига 

старинна часовникова кула и краси-
вият храм-паметник „Св. Георги“.

Около града има масивни широ-
колистни и иглолистни гори, които 
оказват благоприятно влияние върху 
климата на града и неговия регион. 
От 100 години съществува многоп-
рофилна общинска болница. Работят 
крупни индустриални предприятия 
като ООД „Янтра“, „Бяла-пластик“, 
ООд „Модул“, „Латекс“ АД и др.

Наред с новостите, които се ут-
върждават в живота на беленските 
граждани, те не забравят и пътя, по 
който са минали дедите им и с чув-
ство на признателност тачат паметта 
на тези, които с много усилия, труд 
и саможертва са се борили за бла-
годенствието и процъфтяването на 
своя град. Отпреди 5 века е започнал 
трудният им път. Много воля за жи-
вот проявяват те, за да запазят своя 
непокорен български дух. Крепи 
ги любовта към родния край и към 
всичко българско.

Беленските „харцой“, заедно с пре-
селниците – балканджии, успяват да 
съхранят и да предадат на поколени-
ята до наши дни това, с което можем 
да се гордеем. 

Петко Саралиев
е роден на 04.07.1930 г. в гр. Бяла. Произхожда от земеделско се-
мейство и, както сам казва, е израснал на нивите и на гърба на коня 
(били са два – Чакала и Алчо). През Втората световна война баща 
му Димитър е мобилизиран и заедно с майка си Яна той се грижи за 
стопанството, едногодишната си сестричка и ходи на училище. През 
1948 г. завършва Реалната гимназия в Бяла. Отличава се не само 
с добър успех, но и като активен спртист. По-късно става ревностен 
защитник на развитието на спорта в града и участва в строежа на 
спортния стадион. През 1950 г. е повикан на редовна военна служ-
ба. Включен е в Школа за запасни офицери и служи в поделенията 
на армията до края на 1954 г. Уволнен е с чин запасен офицер. По-
ради липса на подходяща работа, след уволнението си, работи в ру-
дниците на Рудозем и Мадан. През 1956 г. е назначен като спортен 
инструктор в родния си град Бяла. През 1957 г. е включен в набора 
от работници за Чехословакия. На 09.09.1957 г. пристига в Кладно 
и е назначен в металургичния завод SONP. Започва да посещава 
курс, където изучава основите на производството на метали и ма-
шиностроене. Получава свидетелство за клас „среден техник“. От 
1964 до 1969г. задочно следва VŠB-Ostrava.
През 1962 г. сключва брак с приятелката си Юлия, с която днес имат 
две дъщери. Всяка година посещава родния си град Бяла. Помага 
на родителите и сестра си. През август 2001 г. взема участие в гасе-
нето на пожара, избухнал в гората до Бяла.
Пенсионира се през 1990 г. Днес има време да се замисли за прежи-
вените години и наученото в живота. Да си спомня „за онази среда, 
в която сред огън и дим човек познава душата на другия човек.“
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