Политика за устойчиво развитие 2015 – 2016 г.
Меркурий-97 ЕООД

Устойчивото развитие е всеобща цел на Европейския съюз. Стратегията за устойчиво развитие
на Европейския съюз е актуализирана през 2006 г. Стратегическите документи, разработвани от
страните-членки в посока утвърждаване на устойчиви практики, допълват приетата в Лисабон
Стратегия за икономически растеж и заетост (Лисабонската стратегия), като тези основни
документа на ЕС признават, че икономическите, социалните и екологичните цели могат
взаимно да се допълват и развиват и трябва да бъдат развивани успоредно.
Ние, от фирма Меркурий – 97 ЕООД осъзнаваме голямата отговорност, която носи
всяка една фирма, предлагаща услуги на широк спектър потребители. Във всекидневната
си дейност се стремим да създаваме продукти, които съчетават устойчивост и високо
качество, като също така са социално значими за местните общности в посещаваните
региони.
От тази година вече имаме координатор по устойчивото развитие – Лора Пейчева, която
планира, координира и следи за прилагането на нашата екологична и корпоративно-социална
политика. Надяваме се през 2016 г. и останалите членове на екипа да преминат през обучението
на Тravelife за туроператори, за да се запознаят с основните изисквания и най-добри практики
по този стандарт.
За да бъдат нашите продукти и нашата политика устойчиви и щадящи в дългосрочен
план, през годината се ангажираме да проведем следните мерки:
1. Планирани действия от Меркурий-97
Ще продължаваме да прилагаме редица мерки за спестяване на ресурси чрез разумно
използване на офис консумативи, вода, електроенергия.
За целта използваме офис хартията двустранно, когато това е възможно. От скоро
започнахме да закупуваме само на 100% рециклирана хартия. Имаме сключен договор с фирма
за извозване и рециклиране на цялата използвана офис хартия.
Вече от години използваме енергоспестяващи електрически крушки и изключваме
електроуредите и осветлението след края на работното време. Голяма част от крушките са с
фото клетка и се активизират, когато е необходимо.Чрез допълнителни мерки като заменяне и
на последните обикновени електрически крушки с енергоспестяващи такива и 100%
изключване на уредите като монитори и компютри в края на работния ден си поставяме за цел
да намалим потреблението на електрическа енергия с още с 10% за 2015 г. Уредите, които ще
купуваме, ще бъдат максимално енергийно ефективни, доколкото тази опция е възможна в
България на разумна цена.
2. Програми на Меркурий-97
Програмите се конструират така, че да представят максимална част от красивата българска
природа пред нашите клиенти, като същевременно оказват минимално въздействие върху нея.

Стремим се да предлагаме подобни програми и за чужбина. За целта
ограничаваме големината на групите и тяхната концентрация в защитени
територии, като спазваме принципите за организиране на транспорт, хранене и
настаняване. Винаги даваме подробна информация за алтернативни средства за
транспорт, които щадят природата. Отбелязваме в офертите хотелите, които са членове на
Travelife. В договорите записваме, че запазваме правото си да преустановим работата с
партньори, които не се ръководят от принципите на устойчиво развитие и не спазват законите
на местното законодателство. Съветваме клиентите да закупуват местни сувенири, да се
насладят на местната кухня.
Стараем се да отпечатваме възможно най-малко брошури на хартиен носител, а когато това
се налага, да използваме рециклирана хартия или такава, добивана от гори с устойчиво
управление. Целта ни е да преминем предимно към интернет маркетинг и комуникация с
нашите клиенти.
3. Транспорт, организиран от Меркурий-97
Всички наши програми и маршрути се изработват така, че трансферите да бъдат
минимални. Опитваме се да насочим клиентите към придвижване пеша, когато е възможно или
с алтернативен транспорт на въздушния. Използваме изправни и икономични превозни
средства, като съобразяваме капацитета с броя на клиентите. Работим с транспортни фирми,
които са доказани професионалисти в областта и следят за изключване двигателя на превозното
средство, когато е възможно. Техният автопарк е нов и съответно съобразен с модерните
изисквания от екологична гледна точка. Винаги избираме превозни средства, които са последни
години на производство.
4. Настаняване, при събития, организирани от Меркурий-97
Използваме с предпочитание и винаги, когато това е възможно, малки места за
настаняване - семейни хотели и къщи за гости, разположени извън територията на
чувствителните или защитени територии и обекти. Препоръчваме хотели, които са членове на
Travelife. Особен приоритет обръщаме на установяването на договорни отношения с
доставчиците на услуги. Целите ни са дългосрочни партньорства и честно заплащане на
услугите. В началото на 2015 г. разработихме и включихме като анекс към договорите ни с
местата за настаняване основните моменти от нашата политика за устойчивост, препоръки към
партньорите, както и някои задължителни изисквания като неупотреба на детски труд освен в
случаите, регулирани от закона, антикорупционна политика и политика за разделно събиране
на отпадъците.
5. Хранене, по време на събития, организирани от Меркурий-97
Когато има сухи обеди, се стремим към намаляване на опакованите храни до минимум.
Представителите ни на място с групите предупреждават да не се изхвърлят каквито и да било
отпадъци, независимо дали са биологично разградими или не. Когато това е неизбежно, се
стараем отпадъците да бъдат сортирани и изхвърляни разделно на местата, където съществува
разделно събиране. Организираме изхранването от местни производители в района, където се
осъществяват програмите, както и насърчаваме местата за настаняване и хранене да ползват
такива продукти за изхранване на групите ни.

През 2015 г. ще разработим и изпратим и списък с препоръки до основните ни
партньори по отношение на храната за гостите – като избягване на малките
разфасовки масло и сладка за закуска, закупуване винаги, когато това е
възможно, на храна от местни производители, приготвяне на храна от сезони
типични за България продукти, както и включване в менюто основно на типични за региона и
сезона предложения, при съобразяване с вкуса и особеностите на клиентите.

