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Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна

I

Още едно голЪмо общинско дЪло.
Благоустройството има това грамадно
значение, че служи презъ всички времена
за безспорно и трайно веществено доказа
телство за степеньта на културното разви
тие на епохата и неговитъ- творци.
Колкото благоустройственигв мероприя
тия еж по крупни и съ по-широко обще
ствено значение, толкова т-в еж по-ценни и
говорятъ за дейность целяща единъ положителенъ и постояненъ възходъ на обще
житието.
.
Схваната своевременно и правилно
т-вхната необходимость, т-в еж безценно твор
чество, което указва своето благотворно
влияние и дава силно отражение върху кул
турния и стопански животъ на населеното
м-всто. Създаватъ се условия за културенъ
и стопански прогресъ.
Отъ 1935 г. гр. Варна може см-вло да
посочи такова непрекженато строителство.
Днешното ржководство на общината огла
вявано отъ кмета г. инж. Янко Мустаковъ,
положи голтши усилия и преодоля много
пречки при онова време на страшна обща
стагнация въ изпадналия отъ миналата све
товна война гр. Варна, въ положението на
градъ-инвалидъ.: Създаваха се постепенно
най-крупнигБ благоустройствени мероприя
тия, които не оставиха Варна назадъ спр-вмо
другит-Ь благоустройствени градове. Днесъ
въ нашиятъ градъ блести съ нарастваща
Сила лжчътъ на една истинска материална

култура, която ще свидетелствува въ исто
рията за нашата съвременна цивилизация.
Следъ величествения водопроводъ „БатоваВарна", монументалната „експортна кланица
,съ хладилници", се нарежда новата мощна
електрическа централа.
Сегашната електрическа централа е стара,
износена и отдавна вече много малка за угол-вмения гр. Варна Тя е дизелова и за това
зависи отъ чуждия пазаръ и производството
й е доста скжпо. Нуждата отъ нова, съ гол-вмъ капацитетъ, електрическа централа, е
очевидна. Тази нужда е схваната правилно
отъ общ. управа и й е дадено едно разре
шение, което е не само задоволително, но
съставлява безспорна заслуга. Новата централа
е „областна" и има правото и задължение
то да дава електрическа енергия за единъ
районъ включващъ не само околнигв на
Варна селища, а и градове като: Провадия,
Шуменъ, Добричъ, Балчикъ и др., а това
я прави много по-рентабилна, вънъ отъ
другигв многобройни преимущества.
Прочие, Варна въ скоро време ще се
сдобие съ нова, обилна и евтена електри
ческа енергия. Основния камъкъ се постави
на 9 т. м., при подобающе тържество и цен
тралата ще може да дава къмъ края на
1942 год, вече отъ своята енергия.
Вървейки непрестанно по този пжть на
полезно творчество Варна ще се радва на
благоденствие.
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ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА ВАРНЕНСКАТА
ЕЛЕКТРИФИКАЦИОННА ОБЛАСТЬ*)
Кратки извадки отъ публичната сказка, изнесена на 8 т. м. отъ к м е т а н а
гр. В а р н а г - н ъ и н ж . Я н к о М у с т а к о в ъ , по поводъ полагането основния
камъкъ да новата Варненска електрическа термична централа, състояло се
на 9 ноемврий т. г.
Сигурно мерило днесъ за благосъстоя
нието и културата на дадена (йрана е и
количеството на използуваемата електрическа
енергия въ нея. Въ това отношение нашата
страна стои на едно отъ последните места
между всички държави на света. Отъ една
статистика на електроснабдяването презъ
1931 г. се вижда, че на житель годишно
изразходвана електрическа енергия се пада:
въ Норвегия — 3,180 квч.; въ Швейцария —1,346 квч.; въ Швеция — 795 квч.; въ Гер
мания—482 квч.; въ Англия — 370 квч.; въ
Ромжния 26 квч.; въ Югославия — 23 квч.:
въ България — 20.1 квч.; въ Гърция — 15 квч.
и въ Албания 4 квч. Утешителното въ това
отношение е, че цифрата на изразходваната
електрическа енергия годишно отъ житель
въ България се постоянно увеличава- съ
ср-вдно около 5% годишно. Така, въ 1936 г.
цифрата на употребената въ България елек
трическа енергия достига 26.1 квч. на житель
за година.
По примера на много други европейски
страни следъ европейската война у насъ
презъ 1935 г. се създава законъ за електри
фикацията на България. Съ този законъ,
безспорно, се е целило да се даде по-силенъ
тласъкъ за развитието на електропроизвод
ството въ нашата страна, както и то да
бжде поставено въ известни целесъобразни
рамки. Добриятъ резултатъ отъ този законъ
е вече на лице, защото ние сме свидетели,
особенно въ последните няколко години, на
единъ гол-Ьмъ плановъ стремежъ въ нашата'
страна за нейното задоволително електри
фициране.
Законътъ за електрификацията на Бълга
рия положи здрави основи, върху които
се осигури правилното развитие на електро
производството и електроснабдяването въ
нашата страна съ течение на годините.
Следъ създаването на този законъ, обаче,
*) Строежъть на Варненската електрическа
централа е започналъ презъ миналата 1940 год., а
машинната и електрическата часть е поржчана въ
края на 1939 г. — първия етапъ и презъ 1940 год.
втория етапъ.

отбел-взва се вече една друга необходимость
у насъ. Това е нуждата правилно да се про
веде електроизграждането и въ двете по
ловини на България — северна и южна.
Поради редица причини, едни отъ които
носятъ характеръ на обективни такива, хвърля
се въ очи презъ последнит-в години гол-вмата
разлика въ напредъка на електроснабдително
то д-вло въ северна и южна България. Южна
България въ това отношение е направила
значителни крачки напредъ, докато северна
България отбелязва единъ много по-малъкъ
напредъкъ.
Всички електрически централи въ Бълга
рия иматъ ^ обща инсталирана мощность
143,000 к. с. Централите въ северна Бълга
рия иматъ 23,000 к. с, а тия въ южна Бълга
рия—120,000 к. с. мощность.
Далекопроводите въ ц-Ьлата страна
иматъ обща дължина 3,820 клм. Въ северна
България има само 60 клм, а всички останали
далекопроводи 3,220 клм. се намиратъ въ
южна България.
Пласираната електрическа.енергия презъ
една отъ последните години се разпределя
така:
Въ северна България— 44,000,000 квч.
годишно, а
въ южна България —250,000,000 квч.
гооишно.
Ето защо, за да се активизира електро
снабдителното дело въ северна България,
презъ 1940 г. се създаде законъ за учредяване
на Дирекция за електрификацията на север
на България. Тази дирекция започна своята
работа презъ м. Декемврий 1940 г. Тя е авто
номно учреждение, което се управлява отъ
управителенъ съветъ, чийто решения подлежатъ на одобрение отъ Министерството
на О. С. П. и благоустройството. Първите
строежи на тази дирекция еж. вече въ из
пълнение. Така както започна своята дейность,
дирекцията за електроснабдяването на северна
България, така както за нейната резултатна
дейность съ готовность се отпущатъ значи
телни средства, скоро северна България въ
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електроснабоително отношение ще стигне
напредъка на южна България.
Една гол-Ьма крачка напредъ въ това
направление, безспорно, е електрифицирането
на Варненската електрификационна область
чрезъ строящата се отъ Варненската община
мощна термична електрическа централа.
Осъществяването проекта на гол-Ьмата
варненска областна централа и електрифи
цирането на Варненската електрификационна
область става въ пълно единство и хармо
ния съ общит-в задачи и проекти на Дирек
цията за електроснабдяването на северна
България.

Стр. 3.

отъ мина «Черно море". Разтоварването на
въглищата ще се извършва по механиченъ
начинъ. ПлаващигЬ съдове, които ще носятъ въглищата по море, ще приставатъ на
80 м. дълъгъ пристанъ който ще бъде построенъ едновременно съ строежа на цен
тралата. До бръта на канала ще се построи
черпателна станция, отъ която ще се помпва
вода за охлаждане на машинигв. Въ бъдаще
кланицата, която лежи въ съседство съ
електрическата централа, ще се снабдява съ
нуждната пара отъ котлитъ на централата
чрезъ паропроводъ. Отоплението на главната
постройка и на ЖИЛИЩНИТЕ постройки ще

•1
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Макетъ на новата Варненска електрическа централа
Варненската термична електрическа цен
трала се строи на бръта на морския каналъ,
съединяващъ морето съ езерото, непосредст
вено на западъ отъ новопостроената общин
ска кланица. Застроената й площь ще бъде
кръго 1,400 кв. м. Между главнитъ- части
на централата, а именно: електрическа уредба,
машинна зала и парни котли, се намиратъ
останалигв отделения, включително и омекотителната инсталация, където по химически
начинъ ще се омекотява водата, нуждиа за
парнигв котли. Тази инсталация има капацитетъ около 3 тона на часъ и единъ резервенъ резервуаръ отъ,2,0 тона. Западно, не
посредствено до централата ще се намира
складътъ за въглища. Предвидено е центра
лата да се снабдява съ въглища по жел-Ьзенъ пъть отъ мини „Перникъ" и по море

става също съ парата на централата.
Жел-Ьзобетониятъ куминъ за котлигЬ е
съ 75 м. височина и чистъ отворъ на горния
край съ диаметъръ 2.02 м. между тухлената
облицовка и 2.36 м. между бетона, а на
долния край — 2.84 м. между тухлигЪ и
3.69 м. между бетона. Куминътъ е изчисленъ
за естествената тяга на двата парни котли
отъ по 350 кв. м. нагр-Ъвна площь, т. е при
работата на гол-Ьмата турбина, Тр-Ьбва ли
да работятъ двегв турбини едновременно,
третия паренъ котелъ ще работи съ изкуст
вена тяга. Поради характера на терена, по
стройката на централата е безъ сутеренъ и
затова височината на най-високата часть на
пом-ъщението за парнит-Ь котли е 26 м, надъ
нивото на околния теренъ.
Двет-Ь турбогенераторни групи еж съ
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мощность: първата 2,200 КВА, а втората —
5,000 КВА. Трит-Бхъ парни котли съ по 350
,кв. м. нагр-ввна площь могатъ да снабдя-ватъ съ пара двет-Ь турбини, малката тур,бина може да работи съ единъ паренъ ко-телъ, а гол-Ьмата — съ двата котли. Консу
мацията навжглища по предварителни см-Ьтки
ще бжде около 1.80 кгр. за произведенъ квч.
Следователно, при едно общо производство
отъ 15 милиона квч. годишно, ше бждатъ
употребени 27 милиона кгр. вжглища, или

Кмета на Бьрна г,-ипж. Янко Мустаковъ
•осветлява варненското гражданство по по
стройката на новата елекр. термична централа.
дневно 74 тонй. Ако производството бжде
удвоено, дневииятъ разходъ за вжглища ще
бжде сжщо почти удвоенъ, т. е. ще стане
кржгло 150 тона дневно. Явно е, че достав
ката на това нуждно гол-вмо количество
вжглища е сжществената задача, която
тр-Ьбва да бжде правилно разрешена, за да
може централата правилно и рентабилно да
функционира.
Далекопроводите, по които ще се при
нася електрическата енергия до всички пунк
тове въ района на централата, еж часть отъ
общия планъ за делекопроводната мрежа
въ северна България. Далекопроводите на
Варненската електрификационна область, съ
работно напрежение 20,000 волта върху 12
метрови жел-взобетонови стълбове, е пред
видено да бждатъ-построени въ три етапа.

Въ първия етапъ се включватъ далекопро
водит-в Варна—Добричъ, Варна—Провадия
и Варна — Балчикъ — Каварна. Останалите
далекопроводи еж предвидени като втори и
трети етапи. Тригвхъ етапа иматъ отделно
по кржгло 160 клм. дължина далекопроводи
съ нуждното число трафопостове, а общо—
кржгло 500 клм. дължина далекопроводи и
общо около 65 трафопостове. Постройката
на първия етапъ делекопроводи е започната
едновременно съ строежа на централата.
Първиятъ етапъ на централата ще бжде
завършенъ въ строителната си и машинна
часть. ако до тогава днешните условия не
се коренно измънятъ, къмъ м. Августъ 1942
год. Срокътъ за довършване втория етапъ
на машинната часть е м. Септемврий 1942 г.
Колкото се отнася до далекопроводите отъ
първия етапъ, завършването имъ се очертава
по време, както следва: Варна — Провадия
презъ Л-БТОТО 1942 г.; Варна—Добричъ—въ
края на 1942 г.. Варна — Балчикъ — презъ
прол-Ьтьта на 1943 г.'
Стойностьта на централата въ двата
етапа е общо 50 милиона лева, която сума
се разчленява, както следва: за машинната
часть първия етапъ — 20 милиона лева, за
за машинната часть втория етапъ — 15
милиона лева, за' строителната работа, която
е отдадена на предприемачъ — 9,300,000 лв..
жел-Ьзобетоновия куминъ — 1,200,000 лв., за
помпената станция и пристанището, за кабе
ли, за електрическа инсталация на центра
лата, за парно отопление, за шапрони, за
жилищни здания и други около 4,000,000 лв.
Далекопроводитъ- отъ първия етапъ ще струватъ около 30 милиона лева. Прибавимъ ли
къмъ общата сума — кржгло 80 милиона
лева —- и стойностьта на далекопроводите
отъ втория и третия етапи — около 40
милиона лева—общата стойность на ц-Ьлото
мероприятие, състояще се отъ централа съ
мощность около 10,000 к. с. и далекопро
води съ напрежение 20,000 волта, съ обща
дължина около 500 клм. и общо 65 транс
форматорни постове и всички други нуждни
съоржжения, ще възлезе на кржглата сума
120 милиона лева. Въ тази стойность не еж
включени сумитЪ, които биха се платили за
мита и други данъци по доставката и мон
тирането на машинната часть и на всички
вносни материали, нуждни за строежа на
централата и далекопроводите.
ПодробнигЪ и дълготрайни проучвания,
направени презъ годинит-в 1934 — 1937 г.
посочватъ, че пълното електроснабдяване на
гр. Варна може да се постигне най-добре
чрезъ построяването на локална централа, а

именно, една турбогенераторна група съ
мощность 2,200 кв., съ 2 парни котли отъ
по 350 кв. м. нагр-ввна плоскость, съ пред
виждане при строежа на централата да може
да се постави допълнително лесно втора
турбогенераторна група, когато нуждата за
това настжпи.
За да се стигне до това разрешение за
пълнота електроснабдяване на гр. Варна,
нуждно б-вше да се проучатъ всички въз
можности за това, а най-вече възможностьта
за постройка на далекопроводъ отъ електричската централа „Адрее" на мина „Черно
море" при гр. Бургасъ.
Разрешението на електрификационния
съветъ отъ м. Априлъ 1937 г. да се построи
локална централа въ гр. Варна бъ- съпро
водено съ задължението едновременно съ
това да се електроснабди единъ районъ,

Добруджа въ връзка и съ нейното водо
снабдяване.
Презъ есеньта на 1940 г. г. Министрътъ
на Благоустройството, придруженъ отъ СВОИ
ТЕ първи помощници и специалисти по
електроснабдяването, направи обиколка въ
новоосвоборена Добруджа. За тази обиколка
той се отправи презъ Варна, клдето той
бъ- информиранъ подробно по състоянието
на предприятието за електроснабдяването на
гр. Варна и неговия районъ, така както бъопред-Ьленъ той преди освобождаването на
Добруджа. Следъ завършването на своята
обиколка въ Добруджа г. Министрътъ. взе
окончателното решение: на строящата се
варненска електрическа централа, заедно съ
проектираното разрешение чрезъ инсталира
нето на нова турбо-генераторна група отъ
кржгло 7.000 к. с, освенъ сжществующиятъ

Моментъ отъ, сказката на кмета на Варна г. ннж. Янко Мустаковъ,
произнесена на 8 т. м. въ салона на Варн. Поп. Банка
който обхваща Варненска и Провадийска
околии.
Още презъ първата половина на 1940 г,
обаче, се см-Ьтна, че своевременно тр-Ьбва да
се направи нуждното, за да се увеличи
мощностьта на започнатата централа, затуй
защото.тъй както вече се очертаваха нуждигЬ
за електрическа енергия въ града и въ при
дадения къмъ него електрификационенъ
районъ, стигащъ до соловаря и Провадия,
включително на западъ, строящатасе мощность
скоро би станала недостатъчна.
Случи се меж дувремнно щастливо събитие
за нашата страна. Добруджа бъ- присъединена
къмъ майката — отечество и още въ първигв
дни предъ Министерството и по-специално
предъ г. Министра на О. С. П. и Благоустрой
ството, г, Инж. Димитъръ Василевъ бт> по
ставена задачата за електроснабдяването на

районъ да се придаде за електроснабдяване
и по-гол-вмата часть отъ новоосвободена
Добруджа, включваща околиигв: Добричка,
Балчишка (съ Каварна), Касъмска и Куртбунарска.
Варненската електрическа централа по
плановет-Ь за електрифицирането на северна
България се очертава като единъ надежденъ
източникъ за сравнително ефтина електри
ческа енергия за електроснабдяването и на
части отъ северна България, които еж вънъ
отъ района на Варненската електрифика
ционна область.
В-Ьроятно е да бжде построенъ отъ
Дирекцията за." електроснабдяването на се
верна България далекопроводъ Варна—Шуменъ съ напрежение 60,000 или 110,000
волта, съ две подстанции — Варна и Шуменъ — за електроснабдяването на гр. Шу-
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менъ и неговата околность съ енергия, по
лучена отъ Варненската областна електри
ческа централа.;
Безспорно, гол-Ьмо ще бжде стопанското
и културно значение на варненската цен
трала, отъ която ще се електроснабдява
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А въ най-близко време следъ пущането
въ действие на новата центрела, когето далекогледитъ отъ II и 111 етапи бждатъ по
строени, а слицо така и разклоненията на
главния далекопроводъ В&рна — Шуменъ
бждатъ проведени, за да се електроснабди

р ^ Ч и ^ п } Ц«П:)1Й'-,1!

Варненска областна електрическа термична централа. Разпределение.
ц-Ьлиятъ варненски ' електрификационенъ
районъ. Още отъ сега сжществуватъ изгледи
за едно значително увеличение консумацията
на електрическа енергия въ града, а въ
района се очертаватъ сигурни указания тази
-консумация сжщо така да бжде значителна.
Отъ сега може да се направи следното
'предвиждане за консумацията на електри
ческата енергия въ цълия районъ на Варнен
ската електрификационна область презъ пър
вата година следъ пущането въ действие на
централата и следъ направата на далекопро
водите отъ първия етапъ, а именно до градовегв Провадия, Добричъ, Балчикъ и Каварна,
както и тоя до гр. Шуменъ:
Въ
По
По
По

гр. Варна . .
далекопровода
далекопровода
далекопровода

. . . . . . ..'. 7,000,000 квч.
Варна-Провадия 3,000,000 квч.
Варна-Добричъ 3,000,000 квч.
Варна-Балчикъ 1,000,000 нвч.
14,000,000 квч.
По далекопровода Варна-Щуменъ 4,ОООООО квч.
Всичко: 18,000,000 квч.

Шуменскиятъ районъ, за консумацията на
електрическа енергия може да се направи
следното въроятно предположение.:
Въ
По
По
По

гр. Варна
9,000,000 квч.
далекопровода Ворнв-Проввдия 4,000,000 квч.
далекопровода Варнв-Добричъ 5,000,000 квч.
далекопровода Варна-Балчикъ 2,000,000 квч.
20.000,000 квч.
По далекопровода Варна-Шуменъ Ю.ООО.ООО квч.
30,000,000 квч.

Тази въроятна консумация показва до
какви размъри може да се разрастне това
мероприятие на Варненската община, колко
скоро днешната дизелова централа ще влезе
въ ролята си на върхова централа и въ
колко близко време ще бжде нуждно да се
предприеме увеличението мощностьта на цен
тралата съ нова турбо-генераторна група и
нужднит-в нови парни котли. Такова разши
рение е лесно осжществимо, стига предвари
телно да бжде разрешенъ правилно сжществениятъ проблемъ за редовното снабдяване
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ПОЛАГАНЕ ОСНОВНИЯ КАМЪКЪ НА НОВАТА ВАРНЕНСКА
Е Л Е К Т Р И Ч Е С К А ЦЕНТРАЛА
При подобаюше тържество на 9 т. м.
преди объ\дъ се извърши полагането на
основния камъкъ на новостроящата се „Вар
ненска областна електрическа централа." Още
отъ рано всички общински превозни ср-вд-

Централата се строи на бръта на мор
ския каналъ, на западъ отъ новопостроената
общинска кланица.
Въ определеното време б-вха заели м-Ьста
официалните лица: Началника на дивизията
г. полковникъ Ковачевъ, областния административенъ инспекторъ В. Падаревъ, кмета
на града г. инж Янко Мустаковъ, пом. кметовет-в: Н. Димитровъ и К. Миневъ и общин.
съветници, бивши общни. кметове и общин.
съветници, представители на стопанскигЬ и
културни организации, окол. управитель на

Часть отъ строящата се сграда на новата елек
трическа централа.
ства: файтони, автомобили и омнибуси отъ
общинската превозна служба, б-вха на раз
положение на гражданството.
Другъ моментъ отъ водосвета.
--с,.

гр. Провадия, кметовет-в на гр. Провадия г.
Братоевъ, на гр. Балчикъ г. Желевъ, народ
ния представитель С Андр-Ьевъ и др. видни
общественици, културни и стопански дея
тели и много граждани.

.-*<**

*тш-~

Водосвета, извършванъ отъ Негово Високопрео
свещенство митрополитъ г. г. Йосифъ въ сьслужие съ нЪколко свещеници.
на централата съ достатъчно колич. вжглища.
Неминуемо новата варненска електри
ческа централа ще разширява все повече и
повече своя обсегъ и своя капацитетъ, за да
бжде най-ценниятъ и най-мощниятъ лостъ
за развитието на североизточния край на на
Митрополитъ Йосифъ поржсва кмета г. инж. Я.
шата родина, а съ това и за напредъка и
Мустаковъ съ светена вода.
възхода на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ.
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Негово Високопреосвещенство въ съслужение съ н-Ъколко свещеници и хора при
катедралната църква отслужи водосветъ и
благослови това крупно Д-БЛО, следъ което
кмета г. инж. Янко Мустаковъ въ кратка
речь запозна присжтствующитъ- съ пред
приятието и неговото гол-вмо значение за
гр. Варна.
г. Кмета прочете получените телеграми
отъ: министра на финансигв, министра на
обществените сгради, пжтищата и благо
устройството. министра на жел-Ъзницигв, пе
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щите и телеграфите, председателя на инженерно-архитектната камара, отъ председателя
на съюза на българските инженери и архи
текти и др.
Следъ това се прочете и подписа акта,
които се зазида въ основата на сградата.
Въ помещението на общинската кланица,
която, както споменахме е въ близость до
местото, кждето се строи електрическата
централа, г-нъ кмета даде на присж.тствук>
ЩИГБ нови осветления за централата по спе
циално приготвени нагледни схеми и модели.

Моментъ отъ водосвета. НаI снимката личатъ: Негово Високопреосвещенство митропс
митрополитъ
Иосифъ. Началника на дивизията г. полковникъ Г. Ковачевъ, кмета на града г. инж. Янко Муста
ковъ и др. официални лица.

В"Ь ИМЕТО НА 0 Т й Л Г и Г 0 В Е Т А Г 0 Д У Х А

АКТЪ
На 9-ия день отъ м. Ноемврий 1941 г. следъ
раждането на Исуса Христа, презъ царуването на
Негово Величество Царя на българите Борисъ Щ-й
и Нейно Величество Царица на българите Иоанна,
при престолонаследника Негово Царско Височество Киязъ Симеонъ Търновски и Нейно Царско
Височество Княгиня Мария Луиза, при председатель на Министерския съвегь и Министъръ на
Народното Просвещение г. Професоръ Д-ръ
Богданъ Филовъ и членове на Министерския
съветъ: Министъръ на Външнитъ работи и Веро
изповеданията г. Иванъ Поповъ, Министррь на
Вжтрешните работи н Народното Здраве г. Петъръ
Габровски, Министъръ на финансите г. Добри
Божиловъ, Министъръ на правосъдието г. В.Мита-

ковъ, Министъръ на Войната г. генералъ лейтенантъ Т. Даскаловъ, Министъръ на Търговията,
Промишленостьта и Труда г. Професоръ Славчо
Загоровъ, Министъръ на Земеделието и Дър
жавните имоти г. Д. Кушевъ, Министъръ на
Обществените Сгради, Пжтищата и Благоустрой
ството г Инженеръ Димитъръ Василевъ, Мини
стъръ на ЖелъзницигЬ, Пощите, Телеграфите»
Телефоните и ВоднитЪ Съобщения г. Ив. Горановъ,
при председатель на 25-тото обикновено народно
събрание г. Христо Калфовъ, при пастирството
на Негово Високо Преосвещенство Варненски Я
Преславски Митрополитъ г. г. поснфъ, при ОЩмг
стенъ Директоръ г. Стефанъ Пеневъ, н-къ/ и»
гарнизона полковникъ Ковачевъ, Полиц. Кокдев-
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дантъ Д. Човдаровъ, при Кметъ на Варненската
община г. Инженеръ Янко Мустаковъ и помощникъ
Кметове Никола Димнтровъ, и Константинъ
Миневъ, при членове на Варненски общински
съветъ: г. г. Борисъ х. Димнтровъ, Георги Господиновъ, Арх. Ж. Богдановъ, Иванъ Мариновъ,
Петъръ Стояновъ, Д-ръ иорданъ Георгиевъ,
Димитъръ П. Димнтровъ, Димитъръ Курдовъ,
Инж. Тома Дервентски, Георги Люцкановъ,
Атанасъ Костовъ, Христо Теохаровъ, Д-ръ Недко
Недковъ, Иванъ Ковачевъ, Стоянъ Даскаловъ,
Минко Шейтановъ, Стефанъ Николовъ, Димитъръ
Стояновъ, Д-ръ Стамовъ, Д-ръ Минчевъ, Борисъ
Владиковъ Симеонъ Янков ь и Инженеръ Цаневъ
се положи основния камъкъ на Варненската
общинска областна електротермична централа
съ мощность 7,200#киловата, равно на около
10,000 к. с, предназначена да електроснабдява
градъ Варна, Варненска и Провадийска околии и
по-голъмата часть на Южна Добруджа. Цен
тралата се строи по проектите за строителната
чстъ на Ишеяер ъ Лазаръ Каровъ. Архитектъ
Вълканъ Несторовъ и Архитектъ Георги Поповъ,
а за машинно-електротехническата часть на:
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Електроинженеръ Димо Николовъ, Електроинженеръ Александъръ Балтаджиевъ и Електро
инженеръ Тодоръ Савовъ, отъ предприемачи: за
строителна часть — Мойсо Арсовъ и Иванъ
Ковачевъ, а за машинно-електротехническата
часть—отъ фирмата Чехско Моравска Колбенъ
Данекъ — Прага, при технически ръководители:
за строителната часть—Архитектъ Дабко Дабковъ
и Инженеръ Каменъ Велковъ, а за машинноелектротехническата часть — Инженеръ Юрданъ
Данаиловъ
Нека тази електрическа централа, на която
инсталираните машини ще произвеждатъ елекческата енергия, която електропроводите ще
пренасятъ до всички градове, села, гари фабрики,
работилници и земеделски стопанства на Варнен
ската електрификационна область, снабдена съ
всички усъвършенствувания на ХХ-ия, векъ да
бжде паметникъ, даващъ указание на идващите
поколения за стопанския и културенъ напредъкъ
на градъ Вврна, Варненската електрификационна
Область и обединена велика България.
АМИНЪ!
(Следвать подписите)

|Ъ»
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Кмета г. инж Я. Мустаковъ подписва акта, който се
поставя въ основите на сградата.

ппм кмета Н. Димнтровъ, адм. директор* на
общ ст предприятие за електроснабдяване, водошабдяване, канализация и превозъ подписва акта.

По«. кмета К. Миневъ подписва акта.
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И н ж . Д. Н и к о л о в ъ
Н-къ новитгь строежи.

Строежа на новата електрическа централа въ гр. Варна
и далекопроводите излизащи отъ нея
Електрическата енергия въ северо-източната
часть на България се добива почти отъ дизелови
централи, поради което цената .на 1 Квчасъ е
много висока. Варненската община имайки предвидъ голямото стопанско значение на електр.
енергия за издигането на града, както и на околностьта въ индустриално и културно отношение,
отъ редъ години е правила усилия да се сдобие
съ голема електрическа централа, която да е въ
състояние съ мЪстно гориво да произвежда евтина
и достатъчно енергия за най-различните нужди на
стопанския животь на града и придадената къмъ
него електрификационна область отъ Добруджа и
Провадийска околия.
. Строежа на централата се започна презъ 1940
год., като машинитЬ за нея еж поржчани презъ
1939 и 1940 год. за една обща инсталирана мощ
ност» отъ 10,000 к. с. Въ централата ще се инсталиратъ две турбогрупи едната отъ 2,200 КВ., а дру
гата отъ2 5,000 КВ. мощность, три парни котли отъ
по 35 м нагревна площь. Ще се произвежда токъ
за 5,000 волта, който ще бжде изпращанъ за гр.
Варна и другь за 20,000 волта, който ще храни
една далекопроводна мрежа отъ около 300 км.

Варненската областна електрическа централа
ще електроснабдява придадената й електрифика
ционна область съ помощьта на далекопроводите,
които ще изхождатъ отъ нея. Следователно, зада
чата на тия далекопроводи ще бжде да принесатъ
потребната енергия и въ най-крайнигв пунктове
на облветьта, кждето ще бжде оправдано отъ
електростопанска гледна точка. Покрай тази" си за
дача далекопроводите ще електроснабдятъ и ония
центрове, градове и села за квито мжчно би могло
да се построятъ специални линии поради малката
имъ консумация. Отъ това ясно проличава, че
освенъ другите заслуги на единъ далекопроводъ
една отъ важните е и тази, че съ помощьта на
по-големия консуматоръ ще могатъ да се електро
снабдятъ ония по-малки, чиито финансови и сто
пански възможности еж доста ограничени. Напре
жението при което ще се пренася потребната енер
гия зависи отъ доста фактори, като най-главните
еж мощностьта, т. е. киловатигв или КОНСКИТЕ си
ли и разстоянието. Следъ обстойни проучвания се
установи, че най-подходящо работно напрежение
за далекопроводите въ Варненската електрифика
ционна область ще бжде това отъ 2О.ООО волта.

Варненска електрификационна область.
Далекопроводи съ 20,000 волта работно напрежение
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Единъ сжщо така много сжщественъ въпросъ беше
и този за главнитЬ консумативни центрове, които
требва на първо време да се електроснабдяватъ.
Непосредствено съ него беше свързанъ и избора
на трасетата. Не всякога е оправдано да се вземе
правата линия между силовата централа и консу
матора. Сжщо така не всвкога е оправдано да се
търси създадена консумация. Има случай, кждето
консумацията е минимална или липсва, но единъ
пжть създадена тя може да се разрастне и над
мине тая на създадени и надежни консуматори.ГорнигБ мисли беха вложени като основни начала
при избора на главните консуматори и трасетата.
Направиха се отклонения отъ правата линия не
само отъ гледна точка на леснодостжпностьта, но
и отъ бждаща електростопанска.
Далекопроводите въ Варненската електрифи
кационна область ииатъ за задача да електроснабдятъ ония индустриални, земеделски и ку
рортни центрове, които еж тЬсно свързани съ на
шето национално стопанство.
Въ първия етапъ ще бждатъ завършени глав
ните далекопроводи отъ Варна къмъ Провадия,
къмъ Добричъ и къмъ Балчикъ—Каварна. "
Чрезъ Провадийската линия се цели не само
електроснабдяването на гр. Провадия, който има
създадена достатъчна консумация съ своите инду
стриални предприятия. Главната задача на тази
линия е да създаде нови големи консуматори по
своето протежение, като сжщевременно осигури
електроснабдяването на „соловара" край гр. Про
вадия. Излишно ще бжде да изтъкваме ролята на
последния въ нашето стопанство, особено въ днеш
ните времена. Достатъчната и сигурната електри
ческа енергия ще даде новъ подтикъ за разшире
ние на сжществуващитБ соловарни инсталации.което
неминуемо ще се отрази въ сигурното снабдяване
съ соль на нашата страна. Другь главенъ консуматоръ въ ежеедство съ «Соловара" се очертаватъ и
мини „Перникъ" съ своята шахта за камена соль,
която тепърва ще се разработва. Чрезъ даване
клонъ къмъ с. р%ка Девня ще се елктрифициратъ
доста индуствиални предприятия, които въ погол-Ьмата си часть еж мелници. Какво представлява
мелничарската индустрия въ р. Девня за нашия
източенъ край известно е на ВСЕКИГО. Минавайки
край с. Белево ще се даде възможность да се
електрифициратъ не само селото и гарата, но и
гол-вмата стъкларска фабрика, както и държавната
• каменоломна. За селата Игнатово, Житница, Монас-
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тиръ, Девня и Добрина ще се построять отклони,
за да могатъ да се електрифициратъ и сжществу
ващитБ селски мелници. Това еж обаче сигурните
консуматори. Покрай твхъ възъ основа на МЪСТНИТЕ
условия ще се създадъть нови много по-надеждни.
Тукъ бегло ще споменемъ за напояването, елек
трифициране на вършачките, на селските сто
панства и местни млечни централи, които неминуемо
ще се сьздадать при сигурна и евтина електрическа
енергия. Презъ втория етапъ далекопроводите въ
крайнитЬ точки ще стигнать е. Доленъ-Чифликъ и
е. Вълчи-Долъ. По този начинъ ще се електроснабди горското трудово стопанство .Тича". Слиза
нето до с. Доленъ-Чифликъ ще създаде и частна
горска индустрия, защото скжпия и взискателенъ
двигатель билъ той нафтовъ или парна машина щ*
бждатъ заместени съ електромотора познать на
всички съ своите преимущества, малка стойность
и почти никакво издържане.
Далекопровода за гр. Добричъ има за главна
цель да бжде пионера не само за електроснабдява
нето на дясната половина на южна добруджа, но
и за воноснабдяването. Доказа се, че Добруджа не
е безводна и тя ще може да се водоснабди така,
• както и безводния Дели-Орманъ. Тукъ електри
чеството ще намери голъмо приложение въ земе
делието, понеже на лице еж условията — ГОЛЕМИ
обработваеми пространства за които еж потребни
земеделски машини. Общопризнато и доказано е,
че електромотора съ своите качества е най-подхо
дящия двигатель за земеделските машини. Така,
чрезъ добришкия далекопроводъ могатъ да се
електрифициратъ Добришка, Касъмска и Куртьбунарска околии. Въ помощь на него ще бжде и
този къмъ Балчикъ — Квв1рна, който сжщо така
има за задача да електроснабди и водоснабди ония
селища край които ще мине. Така чрезъ него въ
втория етапъ ще се електрифицира и носъ Калиякра,
кждето отъ сега се замисля да се построи почивна
курортна станция. Съ отклонение отъ сжщия, презъ
първия етапъ ще се даде енергия и въ Чаталарскиг»
извори, които ще се използуватъ за водоснабдяването
на гр. Добричъ. Презъ третия етапъ часть отъ
добруджанските далекопроводи ще се свържат*
помежду си като по този начинъ взаимно ще се
подпомагатъ и подсигурятъ.
Това еж задачите на далекопроводите въ
Варненската електрификациона область. Изхождайки
отъ Варна тв ще носять стопански и културни
блага за напредъкъ и новъ животъ.

Първата добродетель на воЬки ч о
в Ь к ъ е д а работи з а стопанското и
културно издигане на с в о я роденъ
градъ.
_____^_^_ I
Варненци, работейки за благосъстоя
нието на Варна, Вие работите за соб
ственото си благосъстояние.
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28 години-Варненска електрическа централа
14.

1.1914 ГОД. -- 14. I. 1 9 4 2 ГОД.

Електричество! Какво неясно понятие; що е
електричество? На този въпросъ има само единъ
отговоръ, който е толкова неясенъ както самата
дума електричество—това е едно природно явление,
една скрита мистериозна сила. Но колкото понятието
за него е неясно, толкова благотворно и очевидно
е неговото приложно-практично действие.
Векове човечеството не е знаяло нищо за
електричеството; едва въ началото на миналия В-БКЪ
то става известно на физицигв и човечеството се
видя принудено да сложи основата на единъ новъ
клонъ на науката и техинката, а отъ преди 63 годи
ни, когато нацията ни скжса веригигв на робството
и се освободи, то, електричеството можа да получи
своето приложение и у насъ. Следователно, колко
близко е неговото начало, но колкото това начало
кжсно дойде, толкова по-скоро и светкавично бързо,
то обхвана ресора на човечеството, прониквайки
въ всички негови отрасли. Я днесъ хванало сто
панския лосгь, електричеството, е станало ,найважниягь елементъ на човешкия животъ, то е днесъ
неговата първапричина; нему е определено да заема
най-важното место въ обществения и културенъ
животъ, И съ право електротехниката на СИЛНИТЕ
токове казва: „Язъ требва да определямъ развитието
въ всички клонове на стопанството за напредъ и да
давамъ тонъ за стопанския и културенъ просперитетъ на всЪка държава." И действително: развитието
на каквото и да е производство на дадена страна
се обуслява отъ възможностьта за неговото целе
съобразно електроснабдяване, поради което всека
страна се стреми да създаде у себе си благоприятни
условия за развоя на електрификацията. И кажете
ми, кой би могьлъ да се помисли днесъ, че е въз
можно стопанското сжществувание на нашия градъ
безъ електрическо осветление, електрическа индусттия, безъ галванотехника, радиотехника, електрохимия, електротоплина и пр*.; 80% оть неговитв
постройки еж електроснабдени; надъ 13,000 консу
матори се ползувать отъ това обществено благо.
Я за всичко това ни д-влять само 28 години; всичко'
това е постигнато въ продължение на 28 години.
Преди 28 години — датата 14. I. 1914 година
беше една светла и тържествена за Варненци и то
двояко светла: светла не само за това, защото
донесе переспективитв за стопанския и културенъ
напредъкъ на нашия градъ, но и за това, защото
действително донесе св-Ьтлина на Варненското
гражданство, за да се наредимъ и ние сь културния
европейски свъть едва 20 — 25 години по-кжено;
но това нека не ни тревожи, че сме закъслнели,
защото електростопанството на една страна е въ
тЬсна зависимость оть нейното географско место
положение, отъ историческото й развитие, оть
индустриалните, социялни, народностопански, кул
турни и политически условия, а всички тия условия,
за нашия народъ, добре ги познаваме.
Строежа на Варненската електрическа цент
рала започва презъ 1912 год, отъ фирмата Сименсь" и къмъ края на 1913 г. привършва, а на

14. I. 1914 год. епустната въ действие, Стойностьта
. на дизеловата централа и мрежата еж стрували
около 1.000.000 лв. тогавашна стойность на паритъ
или ср-вдно около 30,000.000 лв. Монтирани бЪха
три дизелови групи отъ 270 к. с. или всичко 810
к. с, чиито електрическа енергия е служела пър
воначално само за улично и частно освътление. Не
посредствено следъ това постижение за Варна
презъ 1915 г. избухва общоевропейската война и
става причина за едно ненормално развитие на
централата почти до 1921 год., следъ което започ
ва правилното развитие на сжщата въ полето на
частното осветление, занаятчийсвото и индустрията.
Всичко, обаче се развива така бързо, че още
презъ 1924 г. е требвало да се замисли за налагащето се вече разширение Интересуващите се, оба
че фирми еж отбътвали да взематъ участие, искай
ки да видятъ въ лицето на електрическото отде
ление, съ не обща каса къмъ тая на общината,
единъ сигуренъ платецъ — едно стопанство сь отд-Ьлна финансова и административна автономность.
Презъ 1926 год., обаче общинската управа въ
лицето на тогавашния кметъ г. Петъръ Стояновъ
се убеждава, че електрическото предприятие не мо
же правилно да фунционира, да крепне стопански,
да се рационализира и просперира при единъ
общъ бюджетъ съ общинския и по закона за БОП.
По настояването по това време на Варнен. общин
ска управа правителството прокара законъ и то
специално за Варна, щото службата електроснаб
дяване да се отдали въ самостоятелно стопанско
предприятие. По кжсно презъ 1927 г. този законъ
се изм%ни въ смисълъ за всичпи общини и така
се създава закона за общинските стопански пред
приятия, който е въ сила и до днесъ. Я споредъ
наредбата-законъ за системната електрификация на
България отъ 1935 год. всички електроснабнителни
предприятия при общинитв съ население надъ
Ю.ООО жители, задължително се обосособиха въ
отделни стопански предприятия и не е безинтерес
но да се спомене, че всички еж въ добре закреп
нало стопанско положение, което идва да докаже,
че едно стопанство може да крепне и да се раз
вива стопански само при една независима финан
сова и административна организация.
Макаръ Варна да бЪше инициаторката за
създаването на закона за Общ. стоп. предприятия
и макаръ сжщиятъ да влъзе въ сила още презъ
1927 г. Варненското електрическо предприятие ос
таваше пакъ несамостоятелно. Едва, обаче, съ ре
шение на общинския съветъ презъ 1929 г. м. Декемврий електрическото предприятие при Варнен.
община се обособи въ самостоятелно стопанско
предприятие и отъ 1. I. 1930 г. до 1937 г. включи
телно то сжществува, като съвсемъ самостоятелно
такова, съ специаленъ правилникъ. Отъ началото
на 1938 г. то се ОГБ съ стопанството за водоснаб
дяване и сега дветБ стопанства сжществувать като
едно самостоятелно стопанство.
Още съ отделянето му, то иожв да вдъхне
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доверие и кредить у фирмитв, за да се достави
презъ сжщата 1930 г. на изплащане за две и по
ловина години една нова дизелова група отъ 900
к. с. отъ фиртата М. Я. Н. за около 5.200.ООО лв.,
която се пусна въ действие презъ мартъ 1931 г.,
благодарение на което можа да се подсигури ос
ветлението и индустрията на града до къмъ 1935
година и да се стигне пакъ до една крещяща ну
жда отъ разширение, което е вече въ строежъ.
По починъ на управата на електр. стопанство,
имайки вече предвидъ закона за системната еле
ктрификация, се свика въ Варна една конферен
ция на електроснабдителните предприятия отъ се
вероизточна България, да се занимаятъ и обмислятъ
електроснабдяването на тази часть отъ България,
респективно и на Варна. Тази конференция въ
която имаше и представитель на Министерството
на Благоустройството съ посредническа мисия меж
ду Варненското електроснабдително предприятие и
Я. Д-во „Ядрее", остана безплодна. И Варна треб
ваше да прави постжпки предъ електрификацион
ния съветъ при Министерството на Благоустрой
ството да й се разреши собствена централа, което
презъ м. априлъ 1937 год. се постигна, като се
даде дори на Варна и единъ районъ за електро
снабдяване.
Задачата, предъ която стопанството, респек
тивно общината беше поставена, е да установи
точно какъ да стане разрешението на Варненската
електрическа централа. Некои мисл-вха, че снабдя
ването на Варна съ енергия ще стане по-лесно и
целесъобразно отъ мина „Ядрее* при изгодни
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условия, обаче следъ обстойни рентабилни сметки
съпоставени между дизелова група, далекопроводъ
и турбогенераторна група се доказа, че общината
— Варна не ще има онези директни и индиректни
преимущества при снабдяването й съ енергия отъ
мина „Адрее" или чрезъ дизелова група, както при
построяването на една собствена турбо-генераторна
централа. Следъ доста дълги проучвания, израбо
тиха се неколко проекта отъ страна на общинското
стопанство за електричество, отъ които постоянното
присжтствие на общината одобри единъ отъ твхъ
презъ м. декемврий 1936 гоя. и го представи за
утвърждение на Министерството на Благоустрой
ството, което както казахме, го утвърди презъ м.
априлъ 1937 г. и днесъ Варненската община строи
собствена термична централа.
Отъ кжде обаче да се намерятъ средствата
за построяване на новата Варненска термична
централа, това беше може би една отъ най-теж
ките задачи за реализирането й, но може да се
каже, че тази задача, благодарение на днешната
общинска управа и на здраво закрепналото до
ходно и продуктивно стопанство за електроснаб
дяване, можа правилно и целесъобразно да се раз
реши. И днесъ, за да се строи новата турбогене
раторна централа при тия изключителни времена,
ще требва да се благодари много на постоянството
на общинската управа и нейния неуморимъ трудъ,
както и на компетентното съдействие, постоянство
и ксравъ характеръ на електроинженерите •отъ
съответната слржба .Електроснабдяване" при об
щината.

Стопанското значение на новата електрическа централа за нейния
електрификационенъ районъ и по специално за гр. Варна.
Презъ последните няколко години ние кон
статираме гр. Варна да процъвтява до степень на
европейски градъ, благодарение на некои гол*ми
придобивки, които иматъ предназначението да изиграятъ голема роля въ неговото културно и сто
панско развитие и съ които варненци могатъ наистана да се гордеятъ.
Нека да споменемъ по-важнитБ отъ тия при
добивки, д^ло на варненската община: Морските
бани — предлагащи необходимите удобства на ку
рортиста дошелъ на почивка въ слънчева Варна;
Кокетния народенъ театъръ — храмъ за култура и
духовно възпитание; водоснабдителните инсталации,
които съ своето интересно техническо разрешение
ще задоволявать за дълги години нуждите на гра
да; великолепната индустриално-експортна клани
ца, отговаряща на всички модерни техникохигиенични изисквания: омнибусна превозна служба —
въ истинския смисълъ на думата ценна културна
придобивка съ големо бждаще и пр.
Безспорно, обаче едно отъ най-крупнитЬ пред
приятия на Варненската обшинз както по замисьлъ, така и по предназначение е построяването
на гол-вмата обласгна електрическа централа въ
града ни. За да бждемъ по-изчерпателни и изтъкнемъ по-добре размерите на това предприятие ще
споменемъ, че новата електрическа
^™°™
своята инсталирана мощность отъ кржгло 10.000 к.
с щ е бжде пъова въ ц-вла северна България, и ще
електроснабдява Варненска и провадийска околии
и голяма часть отъ новоосвободена Добрупжа.

Тя се строи въ хармония съ общия електри
фикационенъ планъ на България, който предвижда
свързването на всички областни централи, сжшествуващи и въ проектъ за съвместна работа по
между имъ поср-вдствсмъ високо-волтови далеко
проводи, съ цель да се използувал» най-рационал
но природните богатства на страната. Така напримеръ, ВОДНИТЕ централи презъ периодите на пъл
новодие ще работятъ съ максималните си капаци
тети, докато презъ сжшото време термическитв
централи, които използувать за гориво отпадъчни
камени вжглиша, ще покриватъ недостига отъ тър
сенето на електрическа енергия, т. е. презъ това
време ТБ ще работятъ като върховни централи.
До реализирането на електрификвционниять
планъ, новата електрическа централа ще подготви
северо-източния край на България за областно
електроснабдяване, следъ което съгласно сжщиягь
планъ, тя ще се причисли къмъ централитв, които
ще взематъ участие въ електроснабдяването на
България.
Сега нека видимъ, какво е стопанското зна
чение на тази централа за нейния районъ и по
специално за градъ Варна.
Като се има предвидъ, че за производството
на централата ще се употр-Ббяватъ местни отпа
дъчни каменна вжглища (тувенвнъ) доставяни из
ключително или въ по-големата си часть по ефтинъ начинъ, намъ ни се гарантира едно сигурно
производство на обилна и ефтина електрическа
енергия.
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Ние виждаме прочие, че цената на произве
дения киловатчасъ огь централата ще бжде изклю
чително въ зависимость»лтъ цената на вжглищата,
диктувана и регулирана огь държавата и независяща огь чуждигв пазари.
Я, безъ съмнение е факта, че обилната и ефтина енергия допринася твърде много за изграж
дането и развитието на промишленостьта на даденъ населенъ пункгь. Създаването на големи и
малки промишлени заведения въ некои области е
напълно или отчасти въ връзка съ електрифика
цията на сжщитъ места.
За по-добра илюстрация на горната мисъль,
нека хвърлимъ единъ бътълъ, погледъ върху стопанскиятъ развой на София, за да видимъ ГОЛ-Бмиятъ възсходъ, който ТОЙ е направилъ въ послед
ните 40 години. Така наприм-връ презъ 1900 год.
София е имала всичко 29 индустриални заведения,
докато числото на абонатитв за двигателна енер
гия въ края на 1939 година е достигнало 2635.
Причината за това, до голема степень, за да не
кажемъ изключително, се дължи на сравнително
евтината електрическа енергия, съ която се е раз
полагало въ София. Та, ако това не беше така, би
ли направила тя този грамаденъ прогресъ въ инду
стриално отношение. Би ли приютила некои инду
стрии, които до скоро се сметаха като национални
само за други български градове, каквито еж
наприм-връ текстилната за Сливенъ, кожарската за
Габрово и много други подобни. Биха ли изниквали
само въ София съвършено нови индустрии за
българското производство, като напримеръ ци
ментената индустрия и пр. Съ сигурность можемъ
да отговоримъ, че София би имала съвъшрено друга
физиономия, ако на нея и липсваше елементарното
условие за това — ефтината електрическа енергия.
На основание на горната логика лесно ще
дойдемъ до заключение, защо гр. Варна, който
иначе притежава отлично географско разположение
и усвовия за развитие въ индустриално отношение,

вьиникъ*
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не се е развилъ съ темпъ пропорционаленъ на
Софийския. Безпорно, че за това има и други
причини, обаче, една огь най-главнигБ е, че-Варна
е била държана назадъ въ електрификационното
отношение и че й е липсвала ефтината електрическа
енергия.
Доказателство за това нашо твърдение ще
бждатъ бждащигв електроконсумации на града
следъ пускането на новата електрическа централа
въ редовна експлотация.
Нека не пропуснемъда отбътгБжимъ, че освенъ
ГОЛ-БМИГБ удобства които ни предлага електрическата
енергия тя спестява и големи национални капитали.
Така напр. безъ нея, огь най-голямото индустриално
заведение до най-малката занаятчийска работилница
требваше да инвестирагь големи средства за разни
двигатели. Нейното приложение въ индустрията
дава възможность за най-рационално използуване
на първичните материали, допринася твърде много
за чувствителното поефтиняване на промишлените
произведения, машинизирва и рационализирва найдобре дребнитЕ занаятчийски произведения. Едно
огь най-важнигБ й качества е, че тя създава условия
за развитието на нови индустриялни инциативи,
каквато е напр. електрохимическата за производство
на редица химически елементи и съединенията имъ,
препарати добиване на чисти метали, сплави и пр.
Специално за по-голъмигв градове, какъвто е и
гр. Варна, тя ще сложи ОСНОВИТЕ на бждащето
модерно и економично превозно средство—тролей
бусите.
Огь гореизложеното, ние виждаме колко
гол-вмо е значението и ролята, която има да играе
новата електрическа централа за града ни и неговиятъ електрификационенъ районъ, ето защо всЬка
инициатива огь подобенъ характеръ тр-вбва СМ-БЛО
и охотно да бжде поощрявана.
Инж. Дл. Балтаджиевъ
Технически поддиректоръ при сто-.
панството за Електричество.

Приложение но електричеството
ВЪ ДОМАКИНСТВОТО

Електрическата енергия намери приложение
и въ домакинството. Използуването на електриче
ството въ домакинството не е откритие огь близко
минало. То има дългогодишно развитие и се е бо
рило съ своигЬ главни конкуренти — други източ
ници на топлина, а най-вече съ предразеждъка, че
електрическата енергия е скжпа и затова не може
да има широко приложение въ домакинството. То
ва схващане и до днесъ господствува, защото пре
имуществата и разноскигв винаги еж били раз
глеждани на бързо и съ предубеждението, че е
практично и хубаво, но е скжпо.
Това, обаче, не е така.
Въ ВСБКО домакинство за готвене е потребна
топлина. Преимуществата на електричеството въ
тая область е неоспоримо. Известно е, че за при
готвянето на различнитв гоетби е потръбна много
по-низка температура огь тая, която ни давагь

обикновените печки съ дърва или вжглища. При
елекерическата печка имаме температури напълно
подходящи огь 100° до 300° С. Благодарение на
тази напълно достатъчна температура, продуктигЬ
запазватъ повече витамини, готвенето става съ помалко вода и безъ доливане на допълнително та
кава, а гоетбигЬ по-вкусни. Освенъ това, прегарянето е почти изключено. ВъпрЪки НИЗКИТЕ темпе
ратури, готвенето съ електрическата печка става
много по-бързо, защото огь значение е притока
на топлина, а не температурата. Регулирането на
този притокъ е възможно въ 3 степени — слабо
ср-вдно и силно. Подържането на еднаква темпе-,
ратура става безъ трудъ и надзоръ, което при гот
венето съ вжглища е най-тежката задача на дома
кинята. При обикновената печка, тя регулира тем
пературата инстиктивно по различни начини, като
отдръпва сждъть къмъ края на печката, долива во-

Извънреденъ брой

.ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

да и пр, като всичко това държи домакинята въ
едно напрегнато състояние. Нека не споменаваме
за другите неприятности — опушване на сждовеТБ, миенето на последните, подпалване, подържа
не на огрня и пр. Електрическата печка за готве
не е винаги готова за работа. Достатъчно е да се
завърти единъ ключъ#и въ много късо време се
постига потръбното сгряване на съответното затоплително колело, безъ да се згорещява целата печ
ка — обстоятелство, което е отъ преимущество,
особено лътно време. Обикновено се фабрикуватъ
следните видове електрически кухненски печки,
стойностьта на които е отъ З.ООО до 14.000 лв.:
а) само за печене;
б) само за готвене сь две колелета;
в) печене и готвене;
г) комбинирана сь вжглища и електричествоПеченето въ електрическа пещь е равномер
но и съ възможности за регулиране на горна и
долна топлина.
Изобщо готвенето сь електрическата печка е
удоволствие, спестява времето и подържа идеална
чистота. Нека сега да видимъ какъвъ е разхода на
енергия и дали се рентира. Едно 3 членно семей
ство при готвене сь 1-во качествени пернишки вжг
лища, изразходва обикновено 300 кгр. месечно или
на стойность 280 лв. Средната консумация на еле
ктрическа енергия на сжщото семейство за готвене
възлиза месечно на около 70 КВЧ, които при це
на 4 лв. КВЧ. прави 280 лв. Требва да отбележимъ, че въ горната консумация влиза и топлене
то на потребната вода въ домакинството. Следо
вателно готвенето сь електричество, независимо отъ
преимуществата не е по-скжпо отъ това съ вжглища.
Електрическата печка може да намери не са
мо приложение въ малките домакинства. Напротивъ, тя е още по-рентабилна въ големите дома
кинства, особено въ ресторанти, болници, почивни
домове, самоториуми и ТБМЪ подобни.
Електричеството, като източникъ на топлина
намъри сжщо така приложение въ електрическата
скара, бойлера за сгреване на вода, електрическа
та ютия и много други апарати. Отъ тия уреди
най-разпространения .у насъ е безспорно електри
ческата ютия. Обаче, и тя се употребява сь голъма пестеливость, защото при 10 лв. КВЧ. е действитечно скжпа. Но при цена 4 лв. КВЧ. гладене
то съ електричество има толкова разноски, колко
то и това сь обикновена ютия, независимо отъ
преимуществата, които еж известни на всички ни.
Едно двучасово непрекженато гладене не костува
повече отъ 3 лв. при горната цена на електриче
ската енергия.
Електрическия бойдеръ може да се приложи
тамъ кждето има нужда отъ топла вода. Големи
ните на бойлеритЬ еж най-различни — отъ 80 литти вместимость до 3 литри. Сгреване на 10 литри
вода до 80° С. коствува приблизително 3 лв.
Електрическата скара за печене въ преиму
ществата си не се отличава отъ' готварската печка.
Винаги е готова за работа, качество на храната
добро и най-после и идеална чистота. Този апаратъ още не е широко разпространенъ въ насъ,
но неговитЬ преимущества въ вевко отношение ни
даватъ основание да вЪрваме, че ще нам-ври приложмние тамъ кждето е действително потрЪбенъ.
Има още много други уреди, въ които се из

ползува електричеството като източникъ на топли^да^'
на, като такива за приготовляване на чай, кафе,
печене на хлЪбъ и др., които еж на всички ни до
бре познати.
Другъ апаратъ, който действително може да
бжде отъ голъма полза за домакинството, това е
електрическия прахосмукачъ. Различните възмож
ности за работа, минималната консумация на енер
гия, както и ниската покупна стойность, го правятъ необходимъ навсЬкжде. Съ този апаратъ могатъ не само да се изчиствать килими, мобили, но
да се извършватъ редица други полезни работи
при малко трудъ и време. Разноските за енергия
та еж съвършенно малки. НапримЪръ, при шесть
часова непрекжената работа обикновения прахо
смукачъ изразходва енергия за около 4 лв.
Не требва да отминемъ и електрическия домашенъ хладилникъ. Днесъ този хладилникъ се
фабрикува и въ най-различни големини, като по
този начинъ е пригоденъ за малки и ГОЛЕМИ до
макинства. Подържането на храната винаги пръсна •
и ВЪ най-горещите летни месеци, коствува на день
при пълно използуване приблизително 4 лв. Освенъ
това този последния може да се използува и като
производитель на домашенъ ледъ, тъй потребенъ
лътно време за всеко домакинство.
Но най-главния въпросъ за широкото разпро
странение на електричеството въ домакинството е
ниската цена на КВЧ. Въ това отношение, въпре
ки днешните условия, цената на 1 КВЧ. употръбенъ за домакински цели е 4 лв. При тази цена,
следъ като се вземе предвидъ общото поскжпване
на горивния материалъ, можемъ съ право да квжемъ, че е изгодна и требва да я използуваме. Въ
това отношение много забележителенъ е факта, че
числото на включените къмъ градската електри
ческа мрежа домакински електромери въ послед
но време нараства и то въ много ПО-ГОЛБМЪ мащабъ отъ предишните нормални години. Това ид
ва да докаже, че електричеството е веренъ помощникъ въ домакинството, чийто предначертанъ
пжть къмъ економичното и полезното не може да
бжде измененъ, даже и при сегашните тежки
времена.
Нека вярваме, че следъ пускането въ дей
ствие на новата термична централа, когато цената
на електрическата енергия за домакински цели чув
ствително ще се различава отъ сегашната, а сжщо
така и възъ основа на своигв незаменими преи
мущества изпитани при най-тежки условия, елек
тричеството ще получи единъ потикъ къмъ по-ши
роко използуване въ домакинството, за да настигнемъ по-напредналитв отъ насъ страни, а заедно
съ това и да използуваме всички придобивки на
съвремената техника.
Инж. Т. Савовъ

Съ общи усилия да издигнемъ Варна за величието на
България.

Варненци обичайте
Варна и работете за ней
ния напредъкъ.
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Варненска областна електрическа термична централа. Переспективенъ изгледъ.

ТЕЛЕГРАМИ

Благодаря Ви г-нъ Кмете з а лю
безната п о к а н а и з а хубавить думи,
които ми отправяте по случай пола
гане о с н о в н и я к а м ъ к ъ на Варнен
ската областна електрическа цен
трала, з а мое - голъмо с ъ ж а л е н и е
с ъ м ъ в ъ з п р е п я т с т в а н ъ лично да
прислтствувамъ. Предайте, моля, на
в а р н е н с к и т ь граждани моить сърадвания и поздрави з а слагането на
чало в ъ изграждането на т о в а голъмб дъло с ъ с т о п а н с к о и културно
значение, не само з а Варна, но и з а
цълостното техничиско пресъздава
не на цълокупна България.
И н ж . Д. Василевъ
Министъръ на благоустройството.

Поздравявамъ най-сърдечно Васъ и жителигЬ
на гр. Варна съ полагане основния камъкъ на ново
строящата се електрическа централа, която ще бжде
едно крупно дъло и ще играе решителна роля за
културонто и стопанско повдигане на Варненска область. Благодаря най-сърдечно за ооканата и сьжелявамъ твърде много, че поради служебни причини
не ще мога да присжтствувамъ на тържеството. Пожелавамъ успехъ въ по-нататъшната работа.
ГОРАНОВЪ
Министьръ на желез., пощ. и телеграфите.

Благодаря Ви сърдечно з а лю
б е з н а т а п о к а н а по случай полагане
то на о с н о в е н ъ к а м ъ к ъ на Варнен
с к а т а областна електрическа цен
трала, с ъ ж а л я в а й к и т в ъ р д е много,
че с ъ м ъ в ъ з п р е п я т с т в у в а н ъ да с е
о т з о в а лично на в а ш е т о т ъ р ж е с т в о .
Поздравлявамъ Ви с ъ новата придо
б и в к а з а града Ви и о т п р а в я м ъ найдобри п о ж е л а н и я з а п о - н а т а т ъ ш н и я
културенъ и с т о п а н с к и н а п р е д ъ к ъ
на гр. Варна и Варненската рбласть.
Д. Б о ж и л о в ъ
Министьръ на финанситЬ.

Съюза на Българските инженери и архитекти
Ви поздравява съ днешното тържество и пожелава
непрестаненъ възходъ на електрификационната дейт
ность на Варненската община за стопанското преуспъване на г. Варна и на ц-влата область.
Председатель: Инж. ПЕШОВЪ.
По случай полагане основния камъкъ на нова
та електрическа централа, най-добри поздрави и по
желания за успЪхъ въ това голямо дЪло И всички
други Ваши начинания.
ИНЖ. КРЪСТЕВЪ
Председатель. Инж. архитектна камара.
Печатница „Изгр-ввъ" —Варна, тел. 27-94

