
Имате ли конкретни предложения за екологосъбразното третиране на битовите 
отпадъци, получавани при ползването на х.„Ехо”/х.„Козя стена”?
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Анкетата се провежда с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
СТПД „Академик” -Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България.“  
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Данни за анкетираното лице:
Моля, заградете с кръгче или подчертайте визирания от Вас обект и избрания отговор.
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Въпроси

Каква е продължителността на настоящия Ви излет/поход в 
планината, в дни

1 2 3 над 
3

Какви са впечатленията Ви от организацията за екологосъбразно третиране на битовите 
отпадъци, получавани при стопанисването/ползването на хижа „Ехо”/ хижа „Козя стена”?

лоши по-скоро лоши добри отлични нямам мнение

По време на настоящия Ви излет/поход как постъпихте (ще постъпите) с всички или 
с по-голямата част от донесените от Вас опаковки, хранителни и др. отпадъци.

Как оценявате степента на замърсяване с битови отпадъци на пътеките, водещи от 
изходния пункт и/или от последната посетена хижа до х. „Ехо”/ до х. ”Козя стена”? 

висока значителна по-скоро незначителна нулева

Оставих ги в 
определените за целта 
места в хижата.

Ще ги пренеса до 
първия срещнат 
контейнер.

Не съм отделял 
отпадъци.

относно организацията за решаване на проблема 
с отпадъците в хижите „Ехо” и „Козя стена” 

продължителност: от 15.12.2014 г. до 30.09.2015 г.


