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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

Съзнаваме нашата отговорност да опазваме околната среда и да 

управляваме ефектите от нашата дейност си за благото на 

общностите, в които работим, като сме поели ангажимент да 

измерваме и управляваме тези ефекти и да намираме новаторски 

начини за тяхното намаляване. Ние ще: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 внедряваме изпитани практики за околната среда в дизайна, 
разработването и експлоатацията на нашите хотели;

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 насърчаваме разработването и интегрирането на устойчиви 
технологии; 

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 полагаме усилия да намалим потреблението на енергия и вода 
и ще използваме повторно и рециклираме ресурсите, 
използвани от нашата компания, където това е уместно;

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment 

 ангажираме нашите клиенти, колеги, собственици на хотели, 
снабдители и контрагенти в инициативите за защита на 
околната среда; 

 provide the training and resources required to meet our objectives  предоставим обучението и ресурсите, които се изискват за 
изпълнението на целите ни;

 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 
regular basis 

 наблюдаваме, записваме и стандартизираме редовно 
работата си по отношение на околната среда; 

 make business decisions that take these commitments into account  взимаме бизнес решения, които отчитат тези ангажименти;

 communicate our policies, practices and programmes to all our 
stakeholders. 

 съобщаваме за своите правила, практики и програми на 
всичките си заинтересувани страни.


