
 

АНКЕТНА КАРТА 
з а  

проучвания  нагласите на населението в община Белово, които ще бъдат 
обслужвани от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на 

зелени отпадъци  и употребата на компост от 
зелени отпадъци, и за степента на осведоменост на населението за нуждите от 

осигуряване на 
необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането. 

1. Вие сте: 
o Мъж □ Жена 

2. Вие сте на възраст: 
o    под 20 години,   от 20 до 40 години,    от 40 до 60 години,   над 60 години 

3. Вашето образование е: 
o Начално,   основно,     средно,    висше,   друго: ..................................................................  

4. Прилагате ли домашно компостиране? 
ДА □ НЕ 

5. Знаете ли , че  за да запазим околната среда чиста трябва да намалим количеството 
на депонирани битови отпадъци, чрез разделно събиране на отпадъка и неговото 
рециклиране и оползотворяване? 

ДА НЕ 

6. Събирате ли разделно отпадъци за синия, жълтия и зеления контейнер? 

o Да, стъкло, пластмаса, хартия и картон 

o Да, само хартия и картон 

o Да, само стъкло 

o Да, само пластмаса 

o Не събирам разделно 

5. Знаете ли че, Община Белово предвижда във връзка с намаляването на количеството 
депонирани битови отпадъци да кандидатства по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 
процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване 
на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци ” 

□ ДА □ НЕ 
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техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ 



 
 

6. За да функционира компостиращата инсталация, след нейното изграждане е 
необходимо да се събира разделно образувания от домакинствата „Зелен,, отпадък Ще 
събирате ли разделно генерирания от Вас зелен отпадък от двора и градините? 

□ ДА □ НЕ □ НЕ ЗНАМ

7. Знаете ли че, от процеса „ компостиране “ се получава продукт „ компост “, които е 
богат на хумус продукт, който може да се използва в земеделието? 

o ДА □ НЕ 

8. Бихте ли използвали получения „ компост “ след изграждането на Компостиращата 
инсталация? 

o ДА □ НЕ □ НЕ ЗНАМ 

9. Смятате ли, че употребата на компост от отпадъци ще спомогне за опазване на 
околната среда? 

o ДА □ НЕ □ НЕ ЗНАМ 

Можете да изразите Ваши мнения, предложения по 
темата…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….. 

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА, но ако желаете можете да запишете име и адрес, телефон за 
контакт! 

Благодарим Ви за участието! 

Вашето мнение е важно за качественото разработване на проектно предложение 
по процедура BG16M10P002-2.001 Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени отпадъци на територията на община Белово 
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