
- Г-н Станоев, по Ваши
проекти в областта са изгра-
дени много обекти, включи-
телно корекции на реки и
микроязовири. Язовирите
ли са причина за зачестили-
те в страната наводнения?

- Добре ще е, ако назова-
ваме проблемите с точните им
имена, защото само тогава
можем да направим верни из-
води и да вземем правилни
решения. Разрушаването на
стената на язовир "Иваново"
в резултат от заливането и
разрушаването на част от с.
Бисер е човешко бедствие, а
не природно. Подобни траге-
дии стават поради безотго-
ворно и некомпетентно дър-
жавно управление от върха на
пирамидата до основата й в
продължение на десетки годи-
ни. Крайно наложително е да
се преодолее пропастта меж-
ду управляващи и управлява-
ни. Всички виждаме, че нап-
ролет реките са пълноводни,
а есента някои дори пресъх-
ват. Тези води, включително
от снеготопенето, са нормал-
ни природни води. Катастро-
фалните води се формират
при изключително интензив-
ни дъждове, които може да
съвпаднат с интензивно сне-
готопене. Това се случва
рядко, веднъж на 100 и пове-
че години, и затова са много
опасни. Няма ги толкова дъл-
го време - по 10, 20, 50 годи-
ни,  и допускаме застрояване
в обсега на катастрофалните
води , а след това обвинява-
ме природата, а не човешка-
та безотговорност.

- Да поясните какво зна-
чи "в обсега на катастро-
фалните води"?

- Това са терените, които
ще бъдат залети от тези води.
Те са многократно по-големи
от пролетните и тези от сне-
готопенето, които се наблю-
дават в нормален порядък.
Например през април и май в
река Благоевградска Бистри-
ца протичат от порядъка на 10
куб.м/сек. до 25 куб.м/сек.
Докато катастрофалните води
са изчислени на 390 куб.м/
сек.

- Все пак какви опаснос-
ти крият язовирите?

- Язовирите съхраняват
водите от неравномерните
през сезоните и годините ат-
мосферни валежи и от снего-
топенето, за да се използват
рационално за напоителни,
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 Оформените с камъни и бетонни плочи вътрешни езерца, стъл-
би и минипаркове в коритото на р. Благоевградска Бистрица са
против всички закони и норми  11 кметове до днес не могат да
спрат изсипването на строителни отпадъци и боклуци, потрупа-
ли 70% от подпорните стени  Дере Джампалица, което събира
8 куб.м катастрофални води от стария път за София над печат-
ницата до р. Струма под ЮЗУ, по документи не съществува 

Кирил Станоев е роден през 1936 г. в кресненското
село Моравска. Завършва средното си образование
в гимназията в Благоевград. Печели национален кон-

курс за следване в чужбина и се дипломира с отличие в
СССР, специалност "Инженерна геология и хидрогеология".
От 1959 до 1989 г. работи в Районна проектантска орга-
низация в областния център на Пиринско като проектант
хидромелиорации, водоснабдяване и канализация на на-
селените места, инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания. От 1990 г. до днес е проектант на частна прак-
тика. С него разговаряме по наболялата напоследък тема
с наводненията, предизвикани от прелели язовири и реки
с трагични последствия, и опасностите, които крият реч-
ните корита и дерета за благоевградчани.

енергийни и други нужди.
Ползата от тези съоръжения
е безспорна и те не носят
опасност, когато са проекти-
рани, изградени и стопанис-
вани в съответствие със за-
коните и наредбите. Такива
язовири се експлоатират без-
проблемно, някои от тях ве-
че повече от 50 години. Мно-
го се говори за преливащите
води при язовирите, и то та-
ка, че едва ли не те са причи-
на за наводненията. Истина-
та е, че количеството на ка-
тастрофалните води след язо-
вира в река без язовир е ви-
наги по-голямо от това, кога-
то има изграден язовир. Язо-
вирното дъно изпълнява рол-
ята на буфер и притъпява об-
разуването на висока вълна.
Преливниците са за това през

тях да преливат водите, кои-
то са в повече от тези, за кои-
то е оразмерено езерото. Рус-
лото на реката след язовира
трябва да е в състояние да
поеме катастрофалните води,
които са в повече от нормал-
но преливащите и работни
води на язовира.

- Има ли опасност от на-
воднения в Благоевград и
какво е състоянието на ре-
ката и деретата?

- С две думи - много лошо.
Ето няколко конкретни факти.
За река Благоевградска Бис-
трица след наводнението през
1954 г. държавата заделя ог-
ромни средства и е изградена
прекрасна корекция. Подпор-
ните стени са функционални -
2.0 м под проектното дъно. Те
са високи над 3 м. Облицова-
ни са с цепен гранит, изпъл-
нени са дънни прагове. Корек-
цията е в експлоатация над по-
ловин век. Има частично раз-
рушена горна част само на
няколко прага, които трябва
да се изкърпят. Изградената
корекция ще предпазва града

от наводнения стотици годи-
ни. Проблемът е, че след из-
граждането й до днес, през
мандата на 11 кметове, пред
погледа на много специалис-
ти и контролни органи, въпре-
ки многократните устни и пис-
мени предупреждения, се из-
сипват земни маси и строи-
телни отпадъци вътре в корек-
цията. Има участъци, където
подпорните стени са засипа-
ни до 70 процента. Един уча-
стък от дясната подпорна
страна е изцяло засипан, сте-
ната дори не се вижда. В пъл-
но противоречие с проекта за
корекция на реката, при гру-
бо нарушаване на Закона за
устройство на територията и
нормите за проектиране на
корекциите на реки е допус-
нато вътре в корекцията да се

изграждат сгради, отливен ка-
нал, подпорни стенички, ба-
сейни, облицовки. Оставени
са да израснат малки и огром-
ни дървета.

- Но с храсти и дървета
реката не е ли по-красива?

- Безспорно е така. Но та-
зи красота струва прекалено
скъпо. Катастрофалните води
ще съборят дърветата, ще ги
влачат и ще направят задръс-
тване при мостовета. И тога-
ва добре изградената корек-
ция на реката няма да може
да изпълни предназначението
си и ще нанесе огромни щети
на града ни. След наводнение-
то през 1954 г. от огромния
магазин срещу Младежкия
дом няма и следа. Платове и
дрехи например са намерени
чак в Кресна и Огражден.

- Оправданието винаги е
липса на пари за почиства-
не и поддържане...

- Преди 25 г. са отпуснати
десетки милиони за благоус-
трояване на Благоевград /по
време на мащабното строи-
телство за посещението на

Дипломатическия корпус/. По
хидроинженерен проект за-
почва привеждане на русло-
то на реката в съответствие с
проекта за корекция. Строи-
телните работи започват от
улица "Джеймс Баучер" наго-
ре. Този участък и сега показ-
ва как трябва да се поддържа
руслото на реката. Хидроин-
женерът вписва Заповед но-
мер 1: Разпореждане за
стриктно спазване на проек-
та. След няколко дни е разпо-
редено специалистът да не се
допуска до обекта. Строителс-
твото продължава по проект
на архитект, който е техничес-
ки несъстоятелен. Разработен

е в нарушение на законите и
наредбите. Изразходват се
значителни средства и вмес-
то руслото на реката да се по-
чисти и приведе в съответс-
твие с изискванията, пробле-
мите се усложняват, като се
изграждат вътрешни езерца,
стълби на много места, пло-
щадки и нещо като паркова
площ с нарочно оставени или
посадени храсти и дървета.
Нямало пари. Не, оказва се,
че пари има. Въпросът е как
са изразходвани и на някого
да се потърси отговорност.

- Благоевград е осеян с
малки и много дерета. До-
колко те създават пробле-
ми?

- Деретата действително
са малки, но при катастро-
фално наводнение ще има го-
леми проблеми. Уникален е
случаят със състоянието на
дере Джампалица, което тръг-
ва при радиорелейната стан-
ция над печатницата при пътя
за село Дъбрава, който нав-
ремето беше старото шосе за
София, и се влива в р. Стру-

ма на 100-ина метра вдясно
от пътя за с. Зелен дол под
ЮЗУ. През 2000 г. се разра-
ботва застроителен план за IV
МР - Благоевград. На общи-
ната е обърнато специално
внимание за това дере, защо-
то се касае за престъпна неб-
режност, която може да кос-
тва много, това дере може да
събере около 8 кубични мет-
ра катастрофални води. Пла-
нът за регулация и застроява-
не /ПРЗ/ е одобрен през 2005
г. Върху съществуващото рус-
ло на дерето са отредени пар-
цели. По ПРЗ дере Джампали-
ца просто не съществува. Не-
що повече - общината изда-

ва строителни разрешения по
проекти, неотговарящи на За-
кона за устройство на тери-
торията ЗУТ и наредбите за
проектиране. При изпълнение
на проектите строителите за-
сипват дерето, и то вече не
само по ПРЗ, но и реално не
съществува. Положена е тръ-
ба Ф400 мм през парцелите.
Тя може да поеме малки вод-
ни количества. А къде ще се
оттичат катастрофалните во-
ди?! Ще наводнят сградите и
отново природата ще ни е ви-
новна. И още едно изпълне-
ние за дере Джампалица, кое-
то според мен е достойно за
книгата на рекордите "Гинес".
Изходният отвор на водосток
с входен отвор 5.0 кв.м е из-
цяло засипан, имало тръба с
диаметър 1.0 м?! Водостокът
е на жп линията София-Кула-
та под кв. "Орбита". При фа-
тално стечение на обстоя-
телствата всеки може да си
представи какво ще се случи
с влака при засипани релси.
Дерето през квартал "Струм-
ско", под жп линията, постоя-

нно създава проблеми. Има
работен проект за корекция
на дерето от 1999 г. Оттогава
изминаха 13 г., но проектът
не е реализиран. В същото
време има пари за разруша-
ване и подмяна на здрава,
безпроблемно работеща, ка-
нализация, която може да се
експлоатира още десетки го-
дини. Канализацията е в съ-
щия квартал. Разрушаването
е без проекти и в противоре-
чие с одобрения. Да сте чули
на някого да е търсена отго-
ворност? Добра е корекция-
та на Сапунджи дере по
проект от 1963 г. Може да се
види участъкът край градска-
та градина. Постепенно пре-
калено голяма част от дерето
е покрита, без да се държи
сметка как ще се почиства.
Неотдавна в горния край на
корекцията е образуван нов
парцел за сметка на дерето и
боровата гора. В средата му
е изградена подпорна стена,
която недопустимо го стесн-
ява. Създадени са условия за
ерозиране на левия бряг с ве-
роятност от задръстване на
входа на покритата част. В ре-
зултат, въпреки направената
навремето добра корекция,
катастрофалните води ще за-
леят централна градска част.
Проблемни са почти всички
благоевградски дерета, за
което трябва да светне ярко-
червен светофар за власти-
мащите и съответните компе-
тентни органи.

- Има ли опасност от пре-
ливане на р. Струма в ре-
зултат на снеготопенето,
което вече започна?

- Вече казах и пак ще пов-
торя, пълноводието на реките
през пролетта, включително
от снеготопенето, са нормал-
ни природни води. Проблеми-
те идват от човешката неб-
режност и застрояване на те-
рени в близост до речни ко-
рита, които попадат в обсега
на по-високи и катастрофал-
ни води за реката, без да е
предвидена проектна защита
за въпросните постройки, как-
то и от нередовното почиства-
не и поддържане на руслото
на реките. А за това невинаги
са нужни огромни средства.

Разговаря
СТОЙЧО СТОИЦОВ

Минипарковете, изградени в коритото на р. Бистрица, са
против всички закони и норми, категоричен е инж. Станоев


