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Списък на участниците в Категория "Стопански субекти", включени в проучване в
изпълнение на проект Best water Use
№
1.

Организация
ЗП Осман Куцев

2.
3.
4.
5.

Агротексим, с. Беден
Михалково АД
Хотел Орфей
Борник фууд ЕООД

6.

ЗП Мариана Кехайова

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

П.А.Л. БГ ЕООД
Балдаран Спринг АД
ВИДА-СЕРВИС-2006 ООД
ЗП Андрей Кехайов
Хотел Персенк
Хотел Широка Лъка
хотел Орловец
Комплекс Борики
ДИК ООД
Спа хотел Девин
хотел Кристал
Родоп Турс ЕООД
Спа хотел Борино
Trigrad hotel
Mountain Lake Хотел
БИЛДЕКС ЕАД
Топчиев ЕООД
Девин АД

25.
26.
27.
28.

ЕТ " Исмайл Терзи"
Ина-стил ЕООД
АЙСУН-ДЖАН ЕООД
Шивашки цех „ДАКИ” –
Карамфил Джинсов
Венелин Иванов 71 ЕООД
Райково Трейд ЕООД
Лекс Консулт Родопи ЕООД
Иззет Дъглов- Дъглас ЕТ
Гес ЕООД
Харт - Юлия Красимирова ЕТ
Юг 1 ЕООД, гр. Девин
ДЪЛГЪЧЕВ-МИХАЛКОВО ООД

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Основен предмет на дейност
Животновъдство, производство на
собствена продукция и туризъм
Хотелиерство и рибовъдство
Бутилиране на вода
Спа хотел
Ресторантьорство и производсво на
закуски
Животновъдство и преработка на
собствена продукция
Рибовъдство и рибопреработка
Бутилиране на изворна вода
Рибовъдство
Животновъдство
Хотел
Туризъм
Туризъм
Туризъм
Хотелски комплекс
Туризъм
Туризъм
Туристическа дейност
Туризъм
Туризъм
Хотелиерство
Рибовъдство
Рибовъдство
Бутилиране на минерална и изворна
вода.
Шивашки цех
Производство на облекла
Произвоство на дрехи
Производство на облекла
Хлебопроизводство
Стокови борси и тържища
Търговия
Търговия
Търговия
Търговия
Търговия
Преработка и консервиране на плодове
и зеленчуци

Общ брой
точки
129т.
118т.
118т.
113т.
110т.
108т.
105т.
103т.
100т.
100т.
96т.
57т.
55т.
54т.
54т.
53т.
48т.
46т.
42т.
41т.
25т.
83т.
77т.
89т.
81т.
33т.
26т.
22т.
42т.
68т.
60т.
51т.
47т.
41т.
31т.
86т.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

№
37.
38.
39.
40.

Организация
РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ ЕООД
„РОДОПСКА СЪЛЗИЦА” ЕООД
“Кемиком” ООД
МЕХАНИЧЕН ЗАВОД ООД

41. Регал-Инструмент ООД
42. "СТС СЛАБОТОКОВИ
СЪЕДИНИТЕЛИ" АД
43. РУДНИК "ГЕОМИНЕРАЛ" АД

44. ВЕМАС 7 ЕООД

Основен предмет на дейност
Производство на млечни продукти
Производство на млечни продукти
Производство на фасонирана дървесина
Металообработване, производство на
специална и гражданска продукция,
дървопреработване
Производство на машинни съоръжения
Производство на електроинсталационни
елементи
Обогатяване и преработване на талк,
кварц, пегматити, флуорити, мрамори,
пигменти, зеолит и други суровини.
Дървопреработка

Общ брой
точки
84т.
69т.
79т.
71т.

64.
56т.
45т.

35т.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Списък на участниците в Категория " Публични организации и институции, НПО ",
включени в проучване в изпълнение на проект Best water Use

№

Организация

Основен предмет на дейност

1.

Община Доспат

2.
3.
4.

Обищина Смолян
МИГ Високи Западни Родопи
Млади изследователи за
младежко развитие
Община Девин
Кметство с.Гьоврен
Сдружение Био-Б-Еко

Aдминистративно и правно обслужване
на населението
Управления на община Смолян
Неправителствена организация
Неформално образование

5.
6.
7.
8.
9.

МИРГ Високи Западни Родопи
Съюз на родопските хотелиери и
ресторантъори

Административна
Кметство с.Гьоврен
Oпазване на околната среда и културноисторическото наследство
Неправителствена организация
Браншова организация в сектор туризъм,
която защитава интересите на своите
членове, съдейства за квалификацията
им, рекламира възможностите им за
туризъм

Общ
брой
точки
107т.
94т.
83т.
67т.
61т.
47т.
32т.
31т.
24т.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Списък на участниците в Категория " Образователни институции ", включени в
проучване в изпълнение на проект Best water Use

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Организация

Основен предмет на дейност

СУ "Христо Ботев", гр. Девин
СУ "Никола Й. Вапцаров", с. Борино
ДГ "Изворче", гр. Девин
Природоматематическа Гимназия
"Васил Левски"
Основно Училище "Христо Ботев"
Основно Училище "Васил Левски"
Основно Училище "Димитър
Благоев"
Начално Училище "Вергил
Ваклинов"
Обединено Детско Заведение
"Буратино"
Целодневна Детска Градина
"Радост"
Целодневна Детска Градина
"Слънце"
Професионална Гимназия по
Икономика "Карл Маркс"
Основно Училище "Отец Паисий"

Образование
Образование
Детска градина и яслена група
Обучение на ученици

Общ
брой
точки
120т.
111т.
85т.
80т.

Образователна дейност
Образователна
Обучение на ученици

78т.
73т.
73т.

Образователна дейност

70т.

ОДЗ

67т.

Детска градина

66т.

Детска градина

66т.

Образователна дейност

65т.

Образователна дейност

65т.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

BestU Prize Devin
Въпроси

Отговори

66

66 отговора
Не се приемат отговори.

Съобщение за отговарящите
Този формуляр повече не приема отговори

Резюме

Организация, която представлявате:
66 отговора

Хотел Орфей
МИРГ Високи Западни Родопи
Балдаран Спринг АД
Основно Училище "Христо Ботев"
Основно Училище "Васил Левски"
"П.А.Л. БГ" ЕООД
"ДЪЛГЪЧЕВ-МИХАЛКОВО" ООД
Начално Училище "Вергил Ваклинов"
"Агротексим", с. Беден

Въпрос

Отделно

Основен предмет на дейност на Вашата организация:
66 отговора

Туризъм
образователна дейност
детска градина
Търговия
Производство на облекла
търговия
Образование
рибовъдство
Производство на млечни продукти

Намират ли приложение следните идентификатори на действия за опазване на
водите във Вашата организация?

40

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

30

20

10

0
Избягване на замърсяване

Поддържане на инфраструктурата Процедури за управление

Намират ли приложение следните добри практики за опазване на водите във
Вашата организация?

30

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

20

10

0
Обучение по отношение на опазване на водит…
Води ли вашата организация статистика относно дела н…
Редовна поддръжка на съоръженията/водопреносната м…
Предприемате ли мерк

Намират ли приложение следните технологии за опазване на водите във В ашата
организация:

40

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

30

20

10

0
Разходно–ефективни технологии на място

Облицоване на напоителните канал

Доколко извършвате обществено значими действия и/или поведение в сферата
на опазване на околната среда (ОС) и водите във вашата организация?

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

30

20

10

0

Политика, цели и програми по
отношение на опазване на водите

Иденцифициране на
заинтересованите страни
(организации, клиенти)

Роли, отговорности, правомощ
компетентност

Намират ли приложение следните системи за мониторинг и/или внедрени
механизми за опазване на ОС и водите във Вашата организация?

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

20

10

0
Внедрена Система за мониторинг и управлен…
Поддръжка на високовалифицирани кадри по отношени…
Систематичен подход за избягване на загубите на вода,…
Стриктно спазване на н

Намират ли приложение следните образователни и информационни дейности в
сферата на опазване на ОС и водите във вашата организация (според честотата
на провеждане)?

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

30

20

10

0
Семинари

Новини

Инф. Срещи

Обмен на информаци
заинтересовани стр

Намира ли приложение използването на модерни съоръжения, оборудване,
техника и IT способи за рационално използване, мониторинг и опазване на водата
във Вашата организация?

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

20

10

0

Ефективност (качество на
водата)

Индикатори за качеството
на водата (мътност, Ph и
др.)

Наблюдения (определяне
на състоянието)

Постигнати резулта
налични

Намират ли приложение следните превантивни действия във Вашата
организация?

въобще не

слабо

средно

много добре

отлично

30

20

10

0
Управление на риска

Идентификация на възможностите

Предотвратяване на замърсява

Моля, опишете обученията, които са застъпени във вашата организация по отношение
на използването на водата и водните ресурси, ако има такива:
42 отговора

Обучения за опазване на околната среда и водите.
Няма такива
Обучения свързани с опазването и използването на водата.
Обучение за опазване водите във вътрешните водни басейни, за пречистване на води и други
Обучения свързани с бутилирането и използването на изворна вода.
Обучения за рационалното ползване на водните ресурси
Обучения за предодвратяването на замъсяване на водните ресурси.
Обучение за повишаване на информираността и предприемане на конкретни действия за
опазване на околната среда и водите.
Обученията са свързани с пестенето на местните водни ресурси.

Моля, опишете проектите, в които сте участвали, имащи отношение към опазването на
околната среда и в частност на водите, ако има такива:
43 отговора

Не сме участвали.
Няма такива
Проектите са свързани с обученията.
Ние финансираме проекти свързани с опазването на водите.
Проектите са свързани с обученията за използването и бутилирането на изворна вода.
Проектите са към проведените обучения.
Проекти съврзани с опазване на водните ресурси.
Проектита са пряко свързани с проведените обучение за пестенето на местните водни
ресурси.

Моля, опишете, вътрешно-организационните правила, които касаят рационалното
използване на водните ресурси и тяхното незамърсяване, ако има такива:
35 отговора

няма
Няма
Във вътрешния ред са описани правила за водните съоръжения и правилното им
функциониране. Поддържа се чистота и хигиена. Ежедневно почистване. Има графици.
Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите.
Правилата касаят ограничаване на замърсяването на водните ресурси и тяхното ползане по
предназначение.
Инструктажи на персонала.
Управление на дейности за опазване на околната среда.
Правилата са свързани с пестенето на местните водните ресурси

Моля, опишете, официалната и комуникирана политика, в която да се декларира
ангажимент за опазване на околната среда като цяло, ако има такива:
36 отговора

няма
Стратегията на МИРГ
Политиката е свързана с рациаоналното ползване на местните водни ресурси.
Водата е от естествен водоизточник (река). Използваната вода минава през рибарника, а
след това през пречиствателна станция и отново се влива в реката.
Няма официално.
Множество социално-екологични акции, които се комуникират с местната общественост засаждане на гора, премахване на мини-баровете от хотелските стаи и други
Политиката е свързана с опазването на околната среда и водите.

Моля, опишете какви системи за управление и сертификация по стандарти, които
засягат опазване на околната среда – ISO 14001, GlobalGap, ISO 50001, EcoLabel и др. сте
внедрили:
27 отговора

Не
Нямаме
ISO 14001
няма
не
няма внедрени
Няма такива.
IFS 6 - стандарт за Безопасност на Храните

Има ли в организацията ви служител, които има отговорности в своята
длъжностна характеристика/вътрешни правила да управлява/контролира/
мониторира дейностите и процесите на организацията по отношение на опазване
на водите?
63 отговора

Да
Не

61,9%

38,1%

Намирате ли за ефективно действието на Системата за отстраняване на авариите във
вашата организация?
56 отговора

да
Да
Да.
Авариите се отстраняват навременно.
Да намирам
Да. Работим с хора и не можем да си позволим загуби.
Да
ДА

Бихте ли обобщили какви средства годишно използвате за намаляване разхода на
вода?
50 отговора

100 лева
150 лева
Не
Не сме изчислявали.
200 лева
5000 лв.
300-350 лв
Около 1000 лева годишно.

Моля, посочете телефонен номер за връзка с Вас. Вие може да сте нашия призьор!
63 отговора

0888 546 398
0700 14 507
03044 361
03043 361
02/9581063
0888690990
0894 438153
02/9713740 - Тасева
0887356889

