ЗА БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ „СИН ФЛАГ”
Николина Манчева
Имам поставена задача да напиша историята на Българско Движение „Син
флаг”. Една важна и отговорна задача, която приемам с радост, удоволствие и
отговорност, защото това което изградихме в Слънчев бряг е важно и ценно за туризма
и за България.
Връщам се в годините назад и си спомням първите писма, с които немските
туристически фирми „ТУИ” и „Некерман” се обърнаха към Комитета по туризъм,
разяснявайки, че изискванията за морския туризъм и яхт-пристанищата нарастват.
Посочено бе, че ако България държи да заема достойно място в международния морски
туризъм трябва да се включи в Международната Кампания „Син флаг”, ръководена от
Европейската Фондация за Екологично Образование (FEEE) със седалище в
Копенхаген.
За да навлезем в материята и изискванията за включване във FEEE получихме
пълна подкрепа от немската организация-член на Фондацията. Подготвихме като
пробен вариант документация, която изпратихме до централния им офис в Хамбург,
Германия. Получихме техните отзиви и указания, че първата стъпка за номиниране на
плаж или марина, отговарящи на международните еко-изисквания, е учредяването на
национална организация, която да напътства и контролира екологосъобразното им
управление.
Във FEEE по онова време членуваха Европейските страни, развиващи
екологична дейност. В първите си години Фондацията провеждаше 3 кампании:
кампания „Син флаг” за екологично чисти морски плажове и яхт-пристанища,
кампания „Еко училища” и кампания „Млади репортери за околна среда”.
Получавайки указания и помощ в продължение на две години, през лятото на
1993 година учредихме Българско Движение „Син Флаг” със седалище Слънчев бряг.
Спомням си подготовката за провеждане на учредителното събрание. Аз
съчиних писмо-покана до хората, участници в него. Люба Желева, тогава секретарка и
машинописка, старателно преписваше писмото в множество екземпляри. Нямахме все
още копирна машина и размножаването на писмото се оказа много трудоемко...
Адресиране на пликове, лепене на марки, изпращане по пощата...
Добър помощник беше и Милка Драгиева, която се представи отлично и като
преводач при посрещането на нашите гости при провеждането на международните
срещи с домакин – Българско Движение „Син флаг”.
Подготвихме и изпратихме над 1200 писма. Поканихме директори на
туристически комплекси, кметове на морски общини, еколози, представители на
научни институти, служители от Комитета по туризъм и др.
Изготвихме Устав на Българско Движение „Син Флаг”. Много ценна помощ за
изготвянето му оказа доц.Апостол Апостолов, тогава директор „Екология” към Община
Бургас.
За провеждане на Учредителното събрание бе избрана залата на Бар-вариете
„Слънчев бряг”. Зад трибуната на водещите бе поставена специално изработена карта
на Европа с внушителни размери, посочваща столиците на страните, носителки на Син
флаг. Територията на България бе отбелязана с въпросителна. Датата беше 26 юни 1993
година.
Залата започна да се пълни. Инж.Симеон Мицов - инициаторът на
учредителното събрание, за да се застрахова от липса на участници, бе предупредил
работниците по озеленяване и чистота в комплекса в спретнат вид да заемат част от
местата в залата.

Инж. Николина Манчева – експерт на Българско Движение „Син Флаг” и
доц.Апостол Апостолов на учередителната конференция, представящи устава на
организацията /26.06.1993год./.
Спомням си някои от присъстващите: проф. Велчо Велчев – директор на
Института по ботаника при БАН, Зорка Вълкова- ландшафтен архитект при Областна
управа Бургас, Иванка Динева – кмет на село Свети Влас, Цветан Кузманов от
Комитета по туризъм, д-р Димитър Козаров, Стефка Димова, Лъчезар Братоев, еколози
от туристическите комплекси. Залата бе пълна, но в едно свое интервю инж. Симеон
Мицов твърди, че над 1200-те изпратени писма са били малко. Почти символично е
било участието на частния бизнес, не са се явили и някои представители на
туристически фирми.
Учредителното събрание мина не без противоречия. Някои виждаха в идеята
създаването на поредната организация, която с добри намерения да харчи средства без
покритието им. Все пак надделя добрия разум. Разгледан бе уставът, направени бяха
малки корекции и той бе приет единодушно. Избран бе Управителен съвет от 17
човека. За Председател на Движението бе избран инж.Симеон Мицов.
Създадена бе една неправителствена, неполитическа, нестопанска организация с
екологична насоченост и с основна цел - работа по кампанията „Син флаг” за
отличаване на екологично чистите плажове и яхтени пристанища.
След създаването на Българско Движение „Син Флаг” пред членовете му бе
изяснена неговата роля и усилията на всички морски курорти с плажове, които
следвайки екологичната доктрина да започнат провеждането на наблюдение качествата
на околната среда. В инициативата се включиха курортите „Русалка”, „Албена”,
„Златни пясъци, „Ривиера”, „Слънчев бряг” и др.
През септември 1993год. в България пристигна г-н Аксел Байер-изпълнителен
директор на Немското общество за опазване на околната среда. Показахме му наши
морски плажове. Дължината на плажната ивица в Слънчев бряг е повече от 6 км и
обиколката й бе направена със скутер. Показахме му вишките на спасителите, местата,
от които се вземат пробите от морската вода, реанимационните пунктове. Проведохме
срещи с директори на други морски курорти, срещнахме го и с журналисти от местния
и централен печат.

Пресконференция в Слънчев бряг, водена от инж.Симеон Мицов преди провеждане
на Учредителното събрани на Българско Движение „Син Флаг”, на която бяха
разяснени идеите на движението „Син флаг”.

Посрещане на г-н Аксел Байер на летището в Бургас

Г-н Байер на посещение в „Дюни”. На снимката /от ляво на дясно/ г-н Георги
Илиев – Изп. директор, доц. Ап. Апостолов – член на УС на Движението, г-н Аксел
Байер, инж. Н. Манчева – експерт на Движението

Проверка на пречиствателната станция на Златни пясъци

Пресконференция в Слънчев бряг с журналисти от местния и централен печат
от Бургас в присъствието на г-н Аксел Байер. Председателстващ – инж. Симеон
Мицов /02.09.1995г./
След приключване на визитата на емисаря на FEEE и доклада, който Аксел
Байер изготви, бе получено писмо, в което се съобщаваше, че Българско Движение
„Син Флаг” може да подаде молба до Генералната асамблея на FEEE за кандидатстване
във Фондацията. Нашата еко-организация е първата от страните на бившия
социалистически лагер, която бе приета като член.
За включването ни във FEEE беше подготвена сериозна документация: малка
изложба от документи и снимков материал за работата на Движението, банкови
документи, словото, което ще бъде произнесено на Асамблеята.
Мисията на председателя инж. Симеон Мицов завърши с успех, но явно не без
вълнения и притеснения. Спомням си, че след завръщането си г-н Мицов бе украсен с
голяма стресница на устните, но България бе приета в редиците на FEEE, а в лицето на
тогавашният й председател - г-н Оле Симонсен се сдобихме с приятел. По-късно, като
датски министър, при посещението си в България той потърси инж. Мицов в Слънчев
бряг.
След приемането на България във FEEE, инж. Мицов е бил приет от Симеон
Сакскобургготски и дълги години след това тази среща премина в едно добро
приятелство. Аз, като експерт на организацията, поддържах връзки с неговата
секретарка, г-жа Галя Дичева. Съобщавахме за нашите успехи, представях й наши
нагледни еко материали. За нас приемната й винаги бе отворена.
След приемането ни за членове на FEEE, за да получи България Син Флаг
трябваше „стажуване” от 5 години. След двугодишно членство в страната ни бяха на
проверка г-жа Лене Андерсен- международен координатор на Програма „Син флаг” и
г-жа Алис Вавурис – представител на Гръцкото общество за опазване на природата и
гръцки представител във Фондацията. Тя замени г-н Аксел Байер и стана „кръстник” на
Движението ни. Двете представителки на Европейското движение направиха проверка
на някои наши морски курорти. Посетиха лаборатории, в които се извършваха
изследванията на морската вода. Сравняваха методиките на анализите и в някои случаи
изискванията на нашите национални нормативни документи бяха по-високи от тези на
Европа.

След посещението на г-жа Алис Вавурис Фондацията намали периода на
„стажуване” и българските кандидати бяха допуснати в конкурса три години по-рано.
България в лицето на Българско Движение „Син флаг” бе приета за член на
FEEE в края на 1993г., а през март 1995г. седем български плажа бяха представени като
кандидати за Син флаг. В същото време Гърция развяваше 176 флага, което показваше
колко много трябваше да догонваме. Многобройни бяха и флаговете на Испания,
Франция, Англия...
От всички седем плажа, Син флаг бе присъден само на Слънчев бряг. Инж.
Симеон Мицов се шегуваше, че това вероятно се дължи на това, че председателя на
движението работи в Слънчев бряг, но от полученият факс от FEEE ясно се виждаше,
че само този плаж получава Син флаг, защото само в анкетната карта на този кандидат,
последната част, която показва екологична работа извън курорта, е попълнена. Аз, като
експерт, посещавах детската градина в Слънчев бряг и разговарях с децата за
отпадъците. Многобройни бяха и срещите ни с ученици от училищата на Бургас.
Имахме даже посещение от студенти от Института за учители. Това, документирано
със снимков материал илюстрираше и доказваше цялата тази дейност.

Среща с децата от детската градина в Слънчев бряг
Наградените със Сини флагове получаваха известия, а скоро след това и „Сините
флагове”. Те представляват голямо синьо знаме със знака на кампанията. За България
синият флаг бе пилотен.
В Слънчев бряг се състоя голямо тържество, бяха поканени много гости. На
приложената снимка се виждат Изп.директор на „Слънчев бряг”АД, г-н Рали
Апостолов, директори на дирекции, г-н Иван Баев - екологът на гр.Созопол, директорът
на РИОСВ-гр. Бургас, арх. К. Коцев от Областна управа Бургас, директорът на летище
Бургас Калин Барзов и др.

Ст. н. с. инж. Дико Патронов, инж. Симеон Мицов. Аз чета приветствие.

:През 1995 г. в периода 7-8.10 в Албена се проведе международната работна среща на
FEEE.

Участниците в срещата. /07.10.1995год./

При пребиваването на участниците на срещата в Албена бе посетена ботаническата
градина в Балчик. Тогава г-жа Алис Вавурис от Гърция ми каза: „Вие показахте една
голяма висота на Българския туризъм”.

Най-вляво: г-жа Алис Вавурис- ментор на Българско Движение „Син флаг”

Проф. Греъм Ашуърд – председател на FEEE и инж. Мицов – председател на БДСФ
вдигат наздравица за успешната работна среща.

Тъй като плажовете притежават своя флаг само за 1 сезон г-жа Алис Вавурис
направи своята проверка на готовността на кандидатите за сезон 1996г. Тя бе в
Слънчев бряг на 29.03.1996г.

По-късно – през 1998год. България, Слънчев бряг и Българско Движение „Син
флаг” бяха домакини на Годишното отчетно събрание на FEEE, наречено Генерална
Асамблея, проведено под пагронажа на Вицепрезидента на Република България –
Тодор Кавалджиев. Представители на всички членки на фондацията пристигнаха в
Слънчев бряг. В нейните редици вече имаше и членове от бившите Прибалтийски
републики на Руската Федерация, така че освен на английски вече можехме да
общуваме и на руски език. Гостите бяха настанени в многозвезден хотел, а заседанията
бяха провеждани в конферентната зала към хотел „Сатурн”. Чудесна организация,
добре проведени заседания, голям журналистически интерес. Всичко това показа на
нашите гости, че България има своя туристически потенциал, което демонстрирахме и с
посещения и на други туристически комплекси.

Посрещане в България на гостите на Генералната Асамблея – най-значимият
форум на Фондацията за екологично образование

Връчването на Сините Флагове превръщахме в тържествен момент.

Г-жа Л. Недкова-изп.директор на курорта „Ривиера”, носител на Син флаг за 1996г. с
част от ръководството на движението. Тя ни разказа, че в този ден отговорни
Европейски гости провеждали среща в курорта и след като им казала, че днес ще
бъде връчен Син флаг на плажа на Ривиера, последвали бурни ръкопляскания- факт че
тази награда е известна и утвърдена в Европа.

1996 година: В групата, пристигнала в Албена за връчване на Син флаг на плажа. На
първа редица: г-н Георги Георгиев – министър на МОСВ и инж. С. Мицов.

Син флаг за „Слънчев ден” през 1996г.

1997 година: Син флаг за курорт „Златни пясъци”. Гост: Вицепрезидентът г-н Тодор
Кавалджиев.

Много стриктна беше работата ни при вземането на проби от морската вода.
Такъв анализ трябваше да се извършва от лицензирана лаборатория и ние в Слънчев
бряг използвахме станцията на Хидро-Метеорологичната лаборатория в Бургас, която
бе филиал на Националния Институт по хидро-метеорология при БАН. Проби се
взимаха от 3 места по протежение на шест-километровия плаж. Извършваха се, освен
физикохимични анализи, така и микробиологични. За последните се вземаха проби на
14 дни в стерилни опаковки, а анализите се извършваха от ХЕИ-гр. Бургас.
Освен анализи на водата, а тяхната тежест бе най-важна, изследвахме и
чистотата на въздуха по 4 показателя, а също така измервахме и радиационния фон.
Периодично, без да се изисква от документацията, правехме замервания на шумовия
фон в комплекс „Слънчев бряг”. Такива замервания осъществявахме и през деня и през
нощта. Всички данни от изследванията се отразяваха в информационен бюлетин, който
се поставяше на информационното табло до веещия се на висок пилон флаг. Такива
флагове имаше на три места по продължение на плажа на Слънчев бряг. Редовно
правихме проверки на чистотата на плажа. В ранните часове на деня, машини
почистваха плажната ивица, слънчевите лъчи огряваха чадъри, спокойна морска вода и
гладък и чист плаж. Следяхме за редовното почистване на кошовете за отпадъци на
туристите, а извън плажа бяха разположени контейнерите за отпадъци.
В Слънчев бряг, освен договори с лицензирани лаборатории за анализ на
морската вода и въздуха бяха сключени и договори с Института по ботаника при БАН и
Института по гората при БАН. Активната дейност на инж. Симеон Мицов,
дългогодишната му работа като директор „Капитално строителство”, неговият
авторитет и ерудиция даваха резултати като издигнаха Слънчев бряг като курорт с
висок статут на място за почивка и на място за провеждане и развитие на научна
дейност. Колектив, в състав: проф. В. Велчев, ст. н. с. Т. Мешинев, Ива Апостолова,
Павел Василев, проф. Антоанета Петрова-понастоящем директор на Ботаническата
градина при БАН, направиха проучвания на растителността на Слънчев бряг. Бяха
открити 22 защитени растения, 3 от които в Европейския списък на защитените
растения. Спомням си, че зад хотел Кубан свободно растеше издънкова мерендера, а
зад Бар-Вариете, озеленителите бяха засадили изкуствено пясъчна лилия, също
защитено растение.

Пясъчна лилия
Имаше изработени екопътеки, които да водят до интересни екземпляри от Червената
книга на България. Слънчев бряг беше интересен обект и за орнитолозите. Сега, за
съжаление, преобладава твърда настилка и цветя и палми в саксии.
За по-добра осведоменост на туристите в Сънчев бряг, а по-късно и в Албена бяха
изградени метеорологични площадки. Три пъти в денонощието се правеха наблюдения,

показателите на уредите се документираха и в ранната част на деня се съобщаваха на
спасителните постове.

Метеорологичната площадка в Слънчев бряг
Изготвянето на документация за кандидатура за Син флаг бе отговорна и
сериозна работа. Най-важни документи бяха протоколите от анализите на морската
вода за физико-химични и микробиологични показатели. Важен бе резултатът и датите
на пробовземането: точно един месец за физикохимия и 14 дни за микробиология.
Такава проверка бе извършена при визитата на Алис Вавурис и Лене Андерсен, като не
бяха отчетени никакви отклонения.
Задължителни бяха нормативните документи, касаещи морската вода, въздуха,
черноморското крайбрежие, Наредба №1 на всяка община за реда в нея, управлението
на отпадъците и др.
Към всяка документация в началото се прилагаше карта на курорта-кандидат, на
която се отбелязваха местата на сините флагове и информационните табла,
реанимационните пунктове, спасителните служби и постове, тоалетните, пътеките за
инвалиди и др.
В Слънчев бряг на рецепцията на всеки хотел имаше папка с информационните
бюлетини и други екоматериали.
Значителна беше и издателската дейност на Българско Движение „Син флаг”. В
партньорство с Института по ботаника при БАН бе издадена брошура със защитените
растения, включени в Червената книга на България и Европейския Списък на
защитените и ендемични растения. Нейни автори бяха специалистите от института, а
текстовете бяха на български, английски, френски и руски език.
Многобройни бяха плакатите на екотема. Те се издаваха със сдружение „Зелени
Балкани” и БДЗП. Направленията бяха флора и фауна, предимно птици.
От Българско Движение „Син флаг” в библиотеките на най-малките влязоха 4
книжки: първата книжка беше „Цветна градинка” със стихове на Янаки Петров-Чичо

Чичопей, а втората – „Водно колело” на поета Тома Бинчев, детски книжки за
оцвеняване, създадени от Теодора Динолова. Издателството, с което работехме бе
„Амко” на Димитър Рачев. Получавахме качествени изделия в определения срок.
Българско Движение „Син флаг” имаше и своя ежегоден плакат за провеждане
на световната инициатива „Почистете света”. За това получавахме помощ от МОСВ, те
ни подкрепяха и при провеждането на работата, а тя се състоеше в почистването на
паркове, пространства между сгради, морски брегове и др. Раздавахме чували, а
събраните количества боклук се извозваха до сметищата.

Откриване на инициативата „Почистете света”, на която Българско Движение
„Син флаг” бе дългогодишен представител за България
Създаденото през 1993г. Българско Движение „Син Флаг” започна своята
дейност с кампанията „Син флаг”, но изискванията на FEEE бяха всяка екологична
организация-член да развива общо 3 програми, свързани с опазването на околната
среда. Това бе причината през 1995год. да изпратим писмо до МОНТ, с което
предложихме българските учебни заведения да започнат Програмата „Екоучилища”,
чиято награда е Зелен флаг. Вероятно Министерството на образованието е получавало
много идеи и покани за провеждане на екодейност в училищата, но на нашето писмо те
не отговориха. Въпреки това, Програмата стартира. Нейният координатор за България е
г-жа Петя Йорданова. Начално базово училище „Михаил Лъкатник”-Бургас заслужено
стана първото Екоучилище на България и донесе първия Зелен флаг за страната ни.
По-късно Българско Движение „Син Флаг” разви и кампанията „Учим за
гората”, а от няколко години и най-новата Програма на Фондацията за екологично
образование – „Зелен ключ” за екологосъобразно управление на места за настаняване.
А след разширяването на Фондацията за екологично образование в Европа
/FEEE/ извън границите на нашия континент името й загуби едно Е и вече се нарича
само Фондация за екологично образование /FEE/ обхваща над 80 страни-членки.
Времето минава бързо… Вече имахме много юбилеи: Българско Движение „Син
Флаг” е на цели 23 години.
Ето и една извадка от вестник „Преса”: Чудесно е, че тази престижна световна
награда Син флаг за екологично чисти плажове и яхт-пристанища е забелязана. Но
всеки знае колко са плажовете по нашето прекрасно Черноморие и 12 флага са доста

малко. И ако Родината ни се бори за достойно място в областта на световния туризъм,
не е ли време да покажем своите предимства и чудесни условия за туризъм?!
Национален координатор на Кампанията „Син флаг” бе д-р Илия Щерев, имахме
Управителен съвет от грамотни и дейни хора. Ст. н. с. инж. Дико Патронов даваше своя
значим принос за утвърждаване идеите на кампанията. Аз с готовност и всеотдайност
работех за Българско Движение „Син Флаг”. И имахме успехи… За нашата работа
помагаше и фактът, че офисът на движението бе в оранжерията за цветя на Слънчев
бряг. Палмите, цветята, разкошните екзотични кътове с кактуси на оранжерията
впечатляваха децата. Всички- от тези в детските градини до учениците от горните
класове и студентите бяха убеждавани, колко важно е да пазим природата и тази
заобикаляща ни красота.
Минават годините… Българско Движение „Син Флаг” - една екологична
организация, член на FEE се утвърждава, но за създаването й, за началният й тласък, за
първите успехи безспорно трябва да дадем дължимото на председателя й-основател
инж. Симеон Мицов.

Заради упоритостта, енергията, ерудицията му резултатите бяха, а и са налице.
От няколко години той вече не е сред нас, но остави значима следа и проправи път за
много полезни дела в областта на туризма и опазването на околната среда.
инж. Николина Манчева
еколог на Слънчев бряг
главен експерт на БДСФ
2016
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