
Спа Хотел „Орфей” провежда дългосрочна политика за устойчиво развитие 

и ще продължи да търси и прилага нови практики за опазване на околната 

среда. Нашето желание е да направим Вашите преживявания специални, 

като предлагаме настаняване, което има минимален негативен ефект върху 

околната среда и уважава културата и традициите на местната общност. 

Независимо, че нашите действия са малка стъпка в посока постигането на 

глобална устойчивост, ние вярваме, че работейки заедно с нашите колеги, 

клиенти, и партньори, ще успеем да се доближим по-близко до общата ни визия 

за чиста, разнообразна и устойчиво развиваща се планета.  

Целта на настоящата политика е:  

✓ Да внедрим устойчиви практики в нашия хотел; 

✓ Сами да наблюдаваме и контролираме съответните действия и подобрения; 

✓ Да споделяме успешните устойчиви практики в рамките на и извън 

организацията ни.  

За постигане на горните цели, ние, СПА хотел Орфей, гр.Девин, ще работим за:  

✓ Намаляване на замърсяването, където е възможно, и постоянно подобряване на 

показателите за екологосъобразно опериране чрез намаляване на употребата на 

природни ресурси като вода, на въглеродни емисии при разходването на енергия, 

чрез рециклиране и използване на рециклиране и енерго-спестяващо оборудване.  

✓ Оптимизиране на нашият екологичен, икономически и социален отпечатък, чрез 

включването на устойчиви критерии в избора на доставчици и иницииране на 

дейности, които защитават околната среда и подобряват условията за живот на 

местните жители.  

✓ Стимулиране на нашите гости да избират по-устойчиви туристически практики 

като по този начин намалят отрицателните и максимизират положителните си 

влияния върху дестинацията.  

 

ЕНЕРГИЯ 

✓ Използваме енергоспестяващо или LED осветление в хотела. Това драстично 

намалява консумацията на енергия. 

✓ Насърчаваме гостите ни също да поддържат препоръчителна стайна температура 

според сезона. 

✓ Редовни проверки на бойлерите и филтрите на климатиците. 

✓ Инсталираме сензори за движение в общите части на хотела. 



✓ В периоди на ниска заетост, отделни части от хотела не се отопляват и осветяват. 

✓ Закупуваме енергийно-ефективно оборудване. 

 

 

КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА 

 

✓ Намалена честота на смяна на спално бельо и хавлии, за да се използва по-малко 

енергия и вода. Като стандарт на хотела, ние сменяме спалното бельо и халатите 

след третата нощ и насърчаваме гостите ни да намалят екологичния си 

отпечатък, като използват повторно спалното си бельо и халати, а кърпите ги 

сменяме всеки ден само, ако са положени на пода. 

✓ Съдомиялните и перални машини се използват само на пълен капацитет. 

✓ Осъществяваме добра поддръжка с цел минимизиране на течащите кранове.  

✓ Хотелското бельо се пере на минимално допустимите температури. 

✓ Поставени са аератори на чешмите. 

 

ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ 

✓ Събираме разделно отпадъците. 

✓ Рециклираме кухненските мазнини. 

✓ Минимизираме количеството печатни материали и повторното им използване 

при всяка възможност.  

✓ Насърчаваме нашите гости да получат своето електронно копие на фактура 

вместо отпечатано. 

✓ Намаляваме пластмасата, когато и където е приложимо. Използване на 

екологични, рециклируеми опаковки, сламки и чаши в нашите заведения за 

хранене. А в стаите използваме стъклени, за да са сигурни в хигиената им нашите 

гости.  

✓ Закупуваме продукти и материали в големи разфасовки. 

✓ Употребяваме екологосъобразни почистващи материали и парцали от 

микрофибър. 

 

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

✓ Максимално използване на продукти от местен произход. 

✓ Имаме отговорна политика по покупките (взаимодействие само с доставчици, 

които спазват принципите на етичната търговия). 

✓ Използваме сертифицирани продукти, където е възможно. 

 



ПРИНОС НА ГОСТИТЕ 

 

✓ Даваме на гостите си възможност да изберат дали кърпите им да се сменят всеки 

ден. 

✓ Съветваме посетителите си да не оставят различните устройства да се зареждат 

твърде дълго или на стенд-бай режим. 

✓ Очакваме от тях да намалят/изключат отоплението, ако отварят прозорците.  

✓ Гостите на ресторанта могат да вземат за в къщи неизядената храна, така че да се 

намали количеството на генерирани отпадъци. 

✓ Съдействаме на гостите си да обиколят района чрез устойчив транспорт, като за 

целта предоставяме велосипеди под наем. 

✓ С огромно удоволствие посрещаме всякакви предложения от нашите гости как да 

подобрим действията ни по отношение нашата устойчивост. 

 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ НИЕ УСПЯХМЕ ДА: 

✓ Намалихме консумацията на електроенергия с 50% и на вода с 30%. 

✓ Променихме много от политиките си в посока екосъобразност и устойчивост. 

✓ Закупуваме екологосъобразни и биоразградими почистващи продукти. 

✓ Участие в проект ETGG 2030.  

✓ В процедура по сертифициране за „Зелен ключ”. 

 


