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НЕГОВО ЦАР. ВИ0ОЧЕСТВО
Го случай попа'!а година, щастливъ
се считамъ огь мое име и отъ името на
Варненските граждани да поднеса ир-Ьдъ
стъпите на ВАШЕ ЦАРСКО ВИООЧЕСТВО вернопсдашшческите ни чувства и
блатопожелания за щастието и благоден
ствието на ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО, на НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО
народолюбимия ни престолонаследниикъ
и на целото Августейше семейство. Да
даде Богъ, щото при царуванието на
ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО да се
сбъднатъ идеялнте на Българския народъ

Кметъ: Д. Н. Перелинговъ
' 5€Й^'

Зссисуа сьЬгаттищ.
Отъ памтивека, човека, безразлично дала е жпвелъ въ
градъ, село пли колпба, се е грпжилъ дака да се устройва,
щото, по възможяоеть, необходимото д^а не му липсва, а #о
пекога сп е набавялъ и онова, което, лакарь п ие толкова
необходпмо, нъ му е служило за удоволствие, за по-весело
прекарване живота, еъ една дума, отъ памтивека пий виж
даме човека да се грижи за благоустройството, както па жи
лището сп, така и на заселището, вь което се е заселплъ
а така и на околностите на това заселище. II действително,
пий виждаме отъ древппте останки въ и около нашите села
и градища, че. въ ранни времепа човека е употребявал/ь
своите сили и трудъ, отъ далечни страни да докарва вода
за своето село или градъ; да свързва своето село или градъ
ст, другите села и градища ст. добре направени пътища д
т. н. Ще рече, че човекъ нипаги се е грпжилъ, макаръ и
съ големи матернялпи и физически жъртви, да си доставлява, или приготвя необходимото за живота.
Избранъ преди пеколко месеци за кметъ па града Варна,
счетохъ за голема своя длъжиость да проуча пуждпте на
града, както п всичко оиова, което требва да се направп
за неговото благоустройство. Проученото•отъ менъ, пздагамъ
въ тозп сп докладъ и го поднаеямъ, Г-да съветници, на про
светеното Ваше вниманпе, като Вн моля да се занимаете съ
въпросите, конто тука пзлагамъ.

Една отъ пеобходпмостнте за човека, безспорно, е во
дата, п пий виждаме, че още отъ старо време, нашите пра
деди съ вспчки жъртви ех се стараели да докаратъ вода въ
заселищата сп, макаръ и отъ много далечни растояпия, или
пъкъ, ако не е бпло възможно да се докара изворна вода,
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да харчатъ огромни суми за пскопаванпе кладенци. Старите
водопроводни капали па свидетелствувате това. За жалост*,
обаче, въ наше време, ний, собствено,, като че не съзнаваме
влиянието на водата въ нашия жпвотъ, та ето вече Ча го
дини'отъ рсвобождението ни, почтп пищо, или много малко
сме направили въ това отношение. Съ колкото вода са слу
жеше, ' напримеръ, гр. Варна преди 25 години, когато градътъ беше иаполвпна наседенъ, отколкото сега, съ толкова
си служи и сега; а между това, безспорно е, ч% за да може
едиггь градъ да се запази въ хигпеничеек» отношение, во
дата, изобилната й доброкачествена вода играй най-важната,
ако не и единствепната роль. На всияда пи е известно, че
града Варна' нема достатъчно вода: яин всички сме свиде
тели, особенно летно време, на яежелателни сцени предъ
чешмите, гдето граждани и грлжданки съ часове чакатъ редъ
за да черпятъ вода; некои отъ техъ недочакватъ редъ и
се връщатъ безъ вода по домовете си, а други, въ жела
нието си да изпреварятъ яр*дп техъ дошлите, каратъ се и
се биятъ. Това положеяяв ла нещата требва да ни стресне,
не само отъ желание ла не сме свидетели на нежелателни
сцени а и за това още. както и по-горе се каза, че човекъ
има нужда отъ изобилна вода,, безъ каквато невьзможпо е
да се запази неговото здравпе. Защото, вода требва за и пе
ние за готвеяие, за пране и мпение и за 'всичките тези
нужди водата требва да бъде изобилна п доброкачественна,
тъй като ако не е изобплна — при пране и 'мнение не ще
се употребява въ достатъчно "количество и, следователно,
пранието не ще бъде чисто и мнението — не достатъчно; а
аьч> не е доброкачаственна, особенно ако съдържа органи
чески втцества, — това неминуемо зле ще влпяй на здравяего ни.
.
И така, щомъ водата въ нашия градъ е до толкова
малко, щото недостига за нуждите ни, длъжни еме да се
погрижпмъ за докарванието па повече я, по възможпость,
доброкачественна вода. Като такъва азъ намирамъ. че ще
задоволи града ни, било количестьешю, било качественно,
ако се схване отъ извора си реката „Харамп-дере-1, на шо
сето Варна—Шумеиъ, водата отъ която е доста изобилна, въ
сравнение съ водата, която сега слиза въ града („Харамидере" дава 1121 куб. метра въ 24 часа, а сега слиза въ
Варна 800 куб. м. вода) и—спородъ анализа направенъ още
презъ 1894 год. :—доброкачественна за пиение и друго
употребление за домашни нуждп. Докарана тъзи вода въ
града, по водопроводи добре направели, щото никакви не
чистотии да не могатъ да се вемукватъ въ техъ, нашия
градъ ще бъде запазенъ отъ всекакви заразителни болести.
които се предаватъ чрезъ водата, като тифусъ и т. н—Единъ
пжть съгласни, че водата отъ тази река е изобилна и до
брокачественна, и требва да се докара въ Варна, явява се
ггатаппе, по кзкъвъ пачинъ да се докара тя ? На градските
финанси положението не е розово. Около 1000000 лева уре
дени и (неуредени дългове пма общината, та и дума не може
да става за да се докара водата съ средствата на бюджета.
Оетаватъ ни, следвателно, два начина, за да извършимъ това:
да сключимъ заемъ, . или да отдадемъ водоснабдението на
града на концесия. Кой начинъ требва да се предпочете? На
тоя въпросъ азъ категорпческп отговарямъ: последния начинъ
— да се отдаде на концесия докарванието на водата. П ето
защо: преди всичко, общината не само отъ вода се лишава,
а п отъ много други необходими неща, за които по надолу
въ този си докладъ ще говоря, та ще лма нужда да сключи
огроменъ заемъ,. а това не така лесно ще може да стори. Нъ
и да би могла общината да сключи единъ огроменъ заемъ,
азъ си оставамъ иартпзанинъ на концесионната система, за
това, че лихвите и погашенията на такъвъ единъ заемъ не
ще могатъ да се посрещатъ отъ бюджета на общината, отъ
една страна, а отъ друга — което е и най-главното — има
се опаеность, че чаеть отъ сключения заемъ биха могли
да употребятъ за други нуждп, а не за онези, за които е
сключенъ—а това «често е етавало у пасъ •— та общината
дългове ще има, безъ да пма вода. Да прпемемъ за минута,
че нито едното, нито другото ще се елучи, т. е , че бюджета
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ще може да посреща лихвите и погашенията на сключения
заемъ; и че взетите пари ще се употребятъ за цельта,—
ксн-аакъ концесионната спстема~по е за предночитанне, за
щото, нрп отсжтствието у яасъ на епецнялнстн инженери,
достатъчно подготвени за такава работа, немаме голема гарапцпн, че надзора върху предприемача ще бъде до толкова
серйозенъ, щото да сме гарантирапи, че работата е извър
шена здраво и споредъ поемнитЬ условия, безъ да говоря
за възможяоегьта съзнателно да се пропущатъ известни ра
боти, които при певъзможностьта да контролираме поста
вения отъ насъ контрольорь, скъпо биха костувади па об
щината сгЬдъ окончателното приемание предприятието. А тъзи
опастность еъвършенио се пзбегва. когато предприятието се
даде на концесионеръ,' защото не е въ интереса на самия.
концесионеръ да извърши работите слабо, инъкь той лпчно
ще губи отъ слабо извършената работа, защото всеки ихть
ще се разваля и пе ще може да си елужи съ нея. Да се
допустне, че копцеспонера ще направи така, щото пзвършепата работа да може да издържи само презъ времето, до
като трае концесията, — не може, защото концесията ще бъде
дадена за не но малко отъ 10 години, и не може да се до
пустне. че онова, което е траяло 10 години, ще може туг.у
така да се развали. Па и да приемехме противното, пакъ,
презъ.дългогодишното траяппе на догогора за концесията,
общината ще може да узнае много елаби страни на построй
квте и ще може — но силата на поемните условия, въ кои
то, разбира се," ще има и такава : клауза — да заетави
концесионера да извърши необходимите поправки.
Възможното възражение, което може да се направи на
мнението ми, щото чрезъ концесия да се снабди града на съ
вода, е това, че бедните граждани ще бъдатъ заставени да
плащатъ на концесионера за водата, която ще черпятъ огь
чешмите, или пъкъ че и на заможните граждани ще струва
скъпо докараната отъ концесионера вода На такъво едно
възражение, моя отговоръ е, че напраздно ех всички тези
опасения, защото за сиромасите граждапи ще бжда<№--вставени обществени чешми, а другите граждани ще плащатъ не
повече отъ онова, което сега плащатъ да имъ се носи съ
газени тенекии отъ чешмите вода отъ елуги и вънкашни лица,
ако не даже и по малко, защото всекиму е известно, че всеки
еснафъ даже харчи най малко 10 ст на день за вода, а
трва нрави 36 л. за година, .когато такава една сума, распределепа п плащана месечно или седмично, никому нема да
се види тежка, ако водата се докара въ къщата му.
Нека повторя: Докарана толкова изобилна и' доброкаче
ственна вода въ града, гражданите ще бъдатъ запазени отъ
много болести, които сега търпятъ, а особено отъ тифуса,
крито постояно върлува, благодарение, на липсата на вода,
о.тъ една страна, и отъ друга — благодарение на това, че
сега водата слиза въ града по водопроводи примитивни и не
здрави, та водата се омърсява още преди да влезе въ грат.
Нещо повече: съ тъзи изобилна вода, еъ наклона, който ще
има, ще може да се поливатъ винаги улиците и обществе
ните градини, въ града, чрезъ специално направени кранове;
въ случай на пожаръ винаги и на всекъде ще имаме изо•билна вода и съ малко пожарникарски персоналъ по скоро
ще ее потушаватъ пожарите, защото ще слиза съ голема
сила, тъй като извора е на височина 180 м надъ морската
повърхность '-*- и всички тези ползи ще имаме безъ да е
нуждно общ. управ. да подържа големъ персоналъ отъ слу
жащи, а това, не ще и дума, ще облекчи доста много расходния бюджетъ на общината. Тъзи вода много ще ни по
служи за да можемъ да залесимъ околностите на града, осо
бенно северо-западната и западната страни, които • летно
време прплпчатъ на пустиня, презъ която западните и юго
западните ветрове, които често летно време владеятъ въ
Варна, навеватъ най-лошите испарения отъ блатото, лежаще
на нея страна на града.
Всичко гореизложено, вервамъ, Г-да съветници, ще Ви
убеди, че докарванието на изобилна и доброкачествена вода
въ града Варна е належаще; че най-удобно е да се докара
водата отъ реката „Харами-дере*, и че най-износно ще бъде
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за оощината да се отдаде на копцоеия докарванпето на
тъзи пода
Прочее, моля "Ви, да приемите това мое предложе
ние. като решите: 1) Да ее възложп яа инженера при
общината да приготви' поемнпте условия, скиците и пла
новете за докарванието на водата, илп пъвъ, понеже персо
нала въ технич. отделение е намаленъ до мпнимумъ, да се
възложи тъчи работа на специалеяъ инжеяеръ за приготвяне
то на всичките подготовителнп работи до обявяванието на
търга, като му ее плати възнаграждението отъ Глава II § 6
лга бюджета за 190Г год.
2) Оледъ приготвянието яа плановете, скиците и иоемните условия, да се обяви тьргъ за. отдаваяпе на концесия
енабдяванието града Варна съ вода.

II
Следъ водата, отъ иърва необходимость за града е п
неговото канализираме. Всекиму отъ насъ е известно, че гр.
]Варпа, при хубавото положение, което заема надъ морето,
при достатъченъ наклонъ, който има къмь морето, е единъ
нечистъ градъ, и то благодарение на това, че при отсътетвието на канали, нема какъ да истича отъ известни места
. дъждовната, или исхвърлената отъ жилищата вода, та ее об
разувате локви и блата, въ които гниятъ разни органически
вещества, които распространявагъ испарения и мпязми, раз>валяте въздуха.и тровятъ здравието на гражданите. Отсжт•етвието яа капали кара гражданите да ископаватъ ями въ
дворищата си, повечето нециментирани, които ями служатъ
или за нужднпци, или пъкъ за исхвърляние помийната вода.
Въ единия пливъ другия случай, вредата отъ тези ями за
здравието на гражданите е голема, защото, ако съ циментирани, все пакъ застоялите за дълго време — съ месеци не
чистотии раслрострапяватъ наоколо миязните на гпиющате
.въ техъ вещества, толкозъ повече, че малцина ех онези,
които располагатъ съ средетва и умение за да ги покриватъ
•съ капаци и да имъ ириспособяватъ вентилатори за издигание виеоко надъ жилищата тези испарения; нъ и това нри•способление направено, злото пакъ си остава, защото при
всеко отваряние, било за да си елужимъ еъ тези ями, било
за да ги чистимъ, испаренията не ногата да бъдътъ отстра
нени и нашите жилища, както и жилищата на съседите ни,
се пълнятъ еъ техъ. Й това става катадневпо, защото тези
ями отделно отъ всеки стопанинъ ее чиетятъ въ разни вре
мена, което,, разбира се, о едно щастие, тъй като, ако веички
граждани извършваха това въ единъ депь, него день не би
могло да се живей въ града. Ако всичко това е така съ
цементираните ями, то отъ нецементиранпте — последствията
•еж още по лоши, те еъ ужасни, само като си ги представи
човекъ. Презъ тези ями се проемукватъ нечистотиите иодъ
почвата и отъ тамъ— въ кладенците, и сега въ Варна не
може да се:намери нито единъ кладенецъ съ чиста вода,
която да не съдържа амониякъ, органически вещества, или
тифузни бацили и др микроорганизми. Б гражданите, до
като. се увеличи количеството на тези вредни вещества, про
дължавате да пиятъ кладенчевата вода, до като нейния вкуеъ
• се измени и стане нетърпимъ за пиение. Стане ли това, пре
дставата да пиятъ водата отъ такъвъ кладенецъ, нъ не пре•ставатъ да я употребявате за други свои нужди, напрпмеръ,
за миение дъски, за препирание отъ сапунъ опраните вече
дрехи, за миение съсъдите, въ които и отъ които се хра=нятъ и т. н. Това се прави защото ее мисли, че негодната
•за пиение вода, годна е за другите нужди на домъть, безъ
:Да знаятъ, че презъ-ямите на нечистотиите се проемукватъ
въ кладенците всичките нечистотии, които, употребени еъ
.кладенчевата вода, оставатъ по дрехите, дъските или съсъ
дите, преминаватъ презъ техъ въ организма ни и преди
звиквате це.тъ редъ болести, отъ каквито редко ще срещ.нете гражданинъ да не боледува. Често даже въ кладенци
те, чрезъ тези ^просмуквания на нечистотиите отъ ямите,
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ее образувате огнища отъ разни заразителни болести, като
тифуса н др.; бичуватъ тези болести населението п медици
ната съ своите лекарства и дезинфекции напраздно се бори
за прекратяванието пмъ, защото мъчно може да се открие
огнището имъ. а пе може да се открие, защото источника
(ямите) остава неоткрпваемъ.' Всичко това зло пропехожда
отъ ямите; нъ има едно още по големо зло отъ туку що
описаното. То е, че въ гр. Варна не всички жилища иматъ
ями, а магазиите и дюгенпте, можи да се каже, че нпкакъ
нематъ^ ями, или ако некъде се намери такъва, по причина
теснотата на дворищата, расиространяваната отъ тамъ ми
ризма е нетърпима. II ний виждаме винаги да се хвърля
помийната вода предъ жилищата и дюгените, а особеняо
летно време, като се мисли, че съ това се полива предъ
жилищата и се раехладявами, безъ да подозираме, че съ това
полпваиие, пий сеемъ около жилищата си отрова. И така,
благодарение отсътствието иа канали, часть отъ нечистотиите
се предаватъ, чрезъ ямите, въ кладенците, или чрезъ испареппе
въ въздуха, а другата часть. нехвърдяме на ули
цата. Това е вредно за здравието; вредно е за гражданите
и въ друго отношение, а то е, че санитарните власти сдедятъ и съставлявате актове иа тези. които иехвърлятъ по
мийна вода въ улицата; глобявате ее гражданите, това ги
ожесточава и това ожесточавание, като се повтаря често, павикватъ гражданите да гзедатъ на санитарните служители
като на свои врагове. Естествено, този редъ на нещата не
може да служи за облагородявание на нравите, а, напротивъ,
ги прави но-суровп. Следователно, двоякъ интересъ ни кара
да се погрижпмъ за по скорошното премахвание на злото, а
ще се премахне то, като се канализира целия градъ.
Съображенията ми за отдаваппе на концесия водоснабдяванието на града Варна, ме каратъ да препорхчамъ и тука
да си послужимъ съ концесия. По такъвъ начинъ, едновре
менно ще се започни и свърши, както докарванпето на водата,
така и каналйзиранието на града.
Моля Ви, прочее, Г-да съветници, да приемите н
това мое предложение, като решите: Да се възложи на
общин. инженеръ или на другъ, специаленъ за случая, пяженеръ да нрпготви плановете, скиците и поемните уедовпя
за каналйзиранието . на града, следъ което да се обяви търгъ
за отдаванието на концесионеръ извърщванието на тъзи
работа.
'

III.
Друга една необходимость за града, е построяванието
на нова скотобойпа Сжществующата сега такъва, преди всич
ко, се памира на неудобно место, защото е въ самия градъ,
отъ една страна, а отъ друга — нечистотиите отъ пея до
статъчно не се измивате отъ водата, която минава подъ пея,
и летно време населението около тъзи скотобойяа страда отъ
ужасната вонь, която излиза отъ тамъ. Положението още
повече ще ее влоши, щомъ се свърши лпмапа и се стеснп
капала, презъ който ще петпча нечистата вода, която слиза
отъ скотобойяата. Па и самата сегашна екотобойна не е нищо
друго, освенъ една барака, малка и тесна, въ която, колкото
и -да желаете, не можете запази чистота. Всеки, който посетп
тъзятъ екотобойна, ще се увери въ моето твърдение, защото
ще види, че тамъ. гдето се гази съ кални крака, простирате
добитъка да го колятъ и тамъ го дератъ. Никакви правила
за що-годе чиетота не се пазятъ, па и не е възможно да се
пази. Дъекпте на всекъде ех нечисти, разните ченгели п
закачалки съ ръждясали, вървите съ оцапани съ кръвь п т.
н. Достатъчно е да посетите едпнъ пжть тъзп наша, тъй
наречена екотобойна, за да вн се втръсп до степень, щото
неколко дена да не пожелайте месо. Ще се съгласите, Г-да
съветници, че такъва екотобойна не требва да се търпи въ
едпнъ градъ като Варна.
Прочее, отъ интереса на общеетвенното здравпе е да
се направи една нова, образцова скотобойпа съ разни под
разделения и приспособления, за кланпе на добитъка, за
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дранио и чистенпе, за конеервпрание на месо, ледници п пр.
И уверенъ сьмъ, такава една екотобойна не само въ хпгиеническо отношение ще бъде полезна, нъ ще повиши прихода
на общината отъ кръвнпна („Канъ-парасж ), защото при
улесненията, които ще" се нампратъ въ нея, отъ всекхде ще
се етпчатъ тука сюрекчипте за да колятъ добитъка си и прпготовляватъ суджуците п паетърмите, които сега приготовляватъ по другите околни градища, а гп нзнасятъ презъ
"Варна за Цариградъ, тъй като по ефтпно ще костува за
търговеца да пспрати стадото си до Варна, отъ колкото, при
готвеното консервирано месо — по железницата пли с^ кола.
По такъвъ начплъ, както и по-горе казахъ, приходите отъ
кръвнпна ще се увеличатъ, та п за концесионера ще има
какво да взима п общинския бюджетъ нема да се накърни,
а ще пост&пватъ въ общинската каса пакъ толкова приходи,
ако не и повече, отъ колкото сега поетхпватъ. Нъ и така
да не е, и при рискъ да се намали прихода на общината,
ний сме длъжни на направимъ такава екотобойна, защото това
ни се налага отъ интереса на общественната хигиена, която
сме длъжни да пазимъ н не можемъ да пренебрегнечъ.
За най-удобно меето за направата па екотобойна, азъ
нампрамъ край 1Морето, оттатъкъ вълнолома. Тамъ ще бхде
приснособено така, щото нечистотиите отъ клания добнгькъ
да се хвърлятъ на вхтре въ морето, щото вълните да не

могхтъ да гп пехвърлятъ на вънъ. По такъвъ начипъ п
града ще баде чистъ. и . месото, .• отъ клания въ скотобойната
добитъкъ', ще бжде чисто, и всичко това — безъ особенна
тяжесть за общинския бюджетъ.
Разбира се. единъ пхтъ приета, отъ съвета концесион
ната система, и скотобойната ще се отдаде на концесия.
За това, моля, Г-да съветници, да приемите, и това
мое предложение и решите да се възложи на-пнженеръ приготвянпето"плана и поемните условия за нейното построяванп8, като .въ техъ (поемните условия! се предвиди, щото
концесионера да получава известенъ процентъ отъ приходите
на скотобойната, напримеръ, 25 или 30%, — а следъ приготвянието на плановете и поемните условия, да се обяви
търгъ.
(Следва!.
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