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ЗА 
ПРОЕКТА 
Проектът BIOLEARN (Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни 

зони на Черноморския басейн - BSB142), ръководен от Областна администрация Енез, стартира на 

01.01.2020 г. в рамките на първата покана за представяне на проектопредложения на „Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, а национален орган за програмата е Дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз“.

Партньори по проекта са:

1. Областна администрация Енез -Турция

2. Дирекция за националните паркове на Одрин към Регионална Дирекция на Министерство на Горите и

Водите − Истанбул, Турция

3. Фондация „Caucasus Environment“, Грузия

4. Сдружение „Агрикола“, Украйна

5. Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“, България

6. Управление на НП „Делта на Еврос“ и защитени територии на Самотраки, Гърция

Основна цел на проекта е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, 

изграждане на капацитети; разработване на общ подход и методика за консервация и образование; 

организиране на кампании за повишаване на информираността в обществото с цел намаляване на 

замърсяването в Черно море и ключови влажни зони.

Основните дейности по проекта, който е с продължителност 26 месеца, са:

1. Обособяване на общо 4 центъра за екологично образование и опазване на околната среда, единият от

които е на брега на езеро Гала, в които ще се провежда обучение на посетителите и особено учениците. С

оборудването на 6-те функциониращи посетителски центъра ще се оформи мрежа от 10 образователни

центъра.

2. Провеждане на работни срещи в България и Гърция, обсъждане на примери за успешни практики и
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кампании за повишаване на осведомеността по отношение на опазването на влажните зони, споделяне 

на опит и подготовка на материали за образователните центрове. Участие на учители в семинари за 

изграждане на капацитети.

3. Организиране на кампании за почистване и предотвратяване на замърсяването във влажните зони.

4. Фотоконкурс и изложба с акцент върху опазването на влажните зони.

5. Организиране на конкурс и изложба за детска рисунка в училищата на тема замърсяването на влажните

зони.

Резултати от проекта:

1. Обособени 10 образователни центъра „Спрете замърсяването“ и „Спасете природата“ (включително

мобилни) в пет държави, в които ще се провежда екологично образование и дейности свързани с

опазването на околната среда и повишаване на осведомеността.

2. Ще бъде изготвен доклад за типа и количеството на отпадъците регистрирани в 5 влажни зони на

Черноморския басейн.

3. Ще бъде изготвено ръководство с примери за добри практики, базиращо се на образователни кампании

с акцент върху опазването на влажните зони.

4. Ще бъде изготвен комплект от 12 образователни книжки за ученици на тема опазване на влажните зони.

Тези книжки ще бъдат разпространявани в Интернет.

5. След преминаване на обучение, 10 души от 2 страни-партньори по проекта ще обучат на свой ред 25

души във всяка страна  (общо 125 души), с което ще се постигне устойчивост на образователните

дейности в обособените центрове.

6. Ще бъде проведен конкурс за детска рисунка в поне 15 основни и средни училища и ще бъде

организирана изложба с наградените от журито картини.

7. Ще бъде проведена изложба на снимки, направени в 5 държави с участието на професионални

фотографи. С помощта на мобилния образователен център „Спрете замърсяването“ изложбата ще

посети 5 държави.

8. Ще се проведе кампания за почистване на околната среда с участието на 1500 души едновременно в 5

държави.

9. По време на международната конференция, която ще се проведе в Грузия, резултатите от проекта и

бъдещите планове за действие ще бъдат представени на обществеността.

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.bio-learn.org

www.bio-learn.org
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Какво е устойчивост?
През последните два века нашата планета е 
изправена пред бързо увеличаване на 
населението и безпрецедентно изчерпване на 
ресурсите. Докато световното население е било 
около 2 милиарда през 20-те години, то през 
2011 г. вече е минало 7 милиарда. Днес, само 9 
години по-късно, на нашата планета живеят над 
7,8 милиарда души. ООН смята, че населението 
ще бъде повече от 11 милиарда през 2100 година.

Разбира се, такъв рязък и голям прираст на 
населението означава и храна и задоволяване 
на нуждите на все повече хора. Повече храна, 
повече потребление на природни ресурси или с 
други думи - предпоставка за бедност... Само за 
последните 60 години сме изконсумирали 
ресурси, еквивалентни на тези, консумирани 
през цялата човешка история дотогава! Но 
истината е, че количеството на ресурсите е 
ограничено и не разполагаме с втори свят!

Продължаваме да 
изразходваме 

природните 
ресурси бързо, 

сякаш те са 
безкрайни. 

Живеем извън 
капацитета на 

нашата планета и 
надхвърляме 
границите на 

нашата планета.

Знаете ли, че?
Ако всеки човек на Земята разполагаше с ресурсите на 
обикновен гражданин на САЩ, щяха да са ни необходими 5 
Земи. Днес живеем така сякаш имаме 1,7 планети като Земята. ??
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Продължаваме да консумираме природните 
ресурси бързо, сякаш са безкрайни. Живеем 
извън капацитета на нашата планета и 
надхвърляме лимитите.  За да се илюстрира по-
добре тази ситуация,  Световният ден на 
преодоляване се изчислява всяка година.  
Изчислява се като деня, в който природните 
ресурси, изразходващи годишно хората, 
надвишават капацитета, който планетата може 
да регенерира за една година. Съответно денят, 
в който сме надвишили световния лимит за 
2020 г., беше 22 август. След 22 август 
започваме да вземаме ресурси от следващата 
година. Денят на превишаване за дадена 
държава ни показва деня, в който бихме 
надхвърлили лимита на планетата, ако цялото 
човечество консумира като хората в тази 
страна.

 Денят на преодоляване за 5 страни за 2021

Устойчивостта по 
същество означава 
ефективно да 
използваме 
ресурсите, с които 
разполагаме, и да 
ги поддържаме на 
разположение за 
бъдещо 
използване.

Държава Ден на преодоляване

Гърция 22 май 2021

България 10 юни 2021

Турция 16 юни 2021

Украйна 8 август 2021

Грузия 25 септември 2021

BioLearn
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Засилените екологични движения, особено след 70-
те години на миналия век, с осъзнаването на факта, 
че ресурсите не са безкрайни, доведоха до появата на 
концепцията за устойчивост. На Срещата на високо 
равнище за Земята през 1992 г. в Рио концепцията за 
устойчивост се превърна в един от основните 
планове на международно ниво. Устойчивостта по 
същество означава ефективно да използваме 
ресурсите, с които разполагаме, и да ги поддържаме 
на разположение и за бъдещо ползване. Всичко, от 
което се нуждаем за оцеляване и благополучие, е 
пряко или косвено свързано с нашата природна 
среда. Следователно основният принцип на 
устойчивост е да се използват природните ресурси, 
без да се уврежда природата и да се надвишава 
способността за самообновяване на планетата и да 
задоволяваме нашите нужди така, че да гарантираме, 
че бъдещите поколения ще могат да използват 
същите ресурси. Ето защо хората трябва да действат 
отговорно, докато използват природни ресурси, да 
следят за ефектите от своето поведение върху 
природата и устойчиво да ползват ресурсите, за да 
има и за бъдещите поколения. 

www.bio-learn.org
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Устойчиви практики
Устойчивостта е възможна с широкомащабно и 
ефективно прилагане. За тази цел всеки 
заинтересован, от правителства до големи филми 
и физически лица, има многобройни задачи. 
Основата на устойчивостта е да се предприемат 
стъпки, които вземат предвид икономическите, 
социалните и екологичните последствия от 
решенията и действията.

Устойчивото потребление на енергията е един от 
основните въпроси в центъра на дискусиите за 
устойчивост. Особено през последните 150 
години се наблюдава огромно увеличение на 
потреблението на изкопаеми горива като 
въглища, нефт и природен газ. Те причиняват 
екологични проблеми и са причина за дискусия 

 Изкопаемите горива като въглища, нефт и природен газ имат разрушително въздействие върху планетата

Устойчивостта е 
възможна с 
широкомащаб но 
и ефективно 
прилагане.
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относно устойчивостта на енергийните ресурси. 
Тъй като в основата си изкопаемите горива 
представляват невъзобновяеми природни ресурси, 
те се изчерпват. Количеството използваемо 
изкопаемо гориво е ограничено до резерва, който 
имаме. И е реалност, че един ден ще бъде 
изчерпано. Освен това емисиите на въглерод, 
причинени от консумацията на изкопаеми горива 
и климатичните аварийни ситуации, пред които 
сме изправени, налагат незабавно да се откажем от 
тези замърсяващи енергийни източници. 
Решението е да се предотврати разхищаването на 
енергия и да се обърнем към ресурси, които са 
определени като възобновяеми и захранват 
живота на нашата планета вече милиони години. 
Тези ресурси, наречени възобновяема енергия или 
алтернативна енергия, са слънчева, вятърна и 
водна енергия. Днес приблизително 80% от 
световното производство на енергия се доставя от 
изкопаеми горива. Необходими са усилията на 
всеки човек на тази планета, за да се осигури 
устойчивост в енергетиката чрез преразглеждане 
на енергийното ни потребление (електричество, 
топлина) и насочване към възобновяеми 
енергийни източници.

www.bio-learn.org
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?Знаете  
ли, че?
Приблизително 
30% от световното 
производство на 
електроенергия е 
от възобновяеми 
енергийни източници 
като слънце, вятър, 
геотермална енергия и 
биоенергия. Въглищата 
и природният газ 
все още формират 
по-голямата част от 
производството на 
електроенергия с 60%.



Водата е един от ресурсите, които трябва да 
използваме устойчиво. Нашите водни ресурси са 
много ограничени. Въпреки че 3/4 от нашата 
планета е покрита с вода, използваемата сладка 
вода е само 1% от нея. Дори днес милиони хора 
по света нямат достъп до чиста питейна вода и 
много региони се борят с продължителна суша. 
Въпреки това, ограничените водни ресурси се 
използват по неустойчив начин по ред причини - 
от капенето на обикновено кранче до поливането 
чрез заливане. Но е възможно тези проблеми да 
се решат с въвеждането на прости промени и 
водните ресурси да се използват устойчиво. 
Например, различни методи, като смяна на 
кранове и тоалетни системи с такива, които 
консумират по-малко вода, вземане на по-кратки 

Основата на 
устойчивостта е да се 
предприемат стъпки, 
като се вземат предвид 
икономическите, 
социалните и 
екологичните 
въздействия на 
решенията и 
действията.
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душове вместо вана, използване на рециклирана 
битова отпадъчна вода, наречена сива вода, за 
напояване, култивиране на растения, които 
устояват на суша и не изискват твърде много 
вода, използване на капково напояване, а не 
поливане чрез заливане, дава възможност за 
устойчиво използване на водните ресурси.

В допълнение към устойчивото ползване на 
енергията и водата, критериите за устойчивост 
трябва да бъдат заложени в почти всяка човешка 
дейност, от построяване на сграда до произвеждане 
на бутилка за вода. Например, много стомана, 
бетон, дърво или подобни материали се използват 
за изграждането на нов мост или път. След това 
обаче те генерират отпадъчни материали при 
разрушаването на стари сгради. Рециклирането на 
тези отпадъчни материали и изграждането на нови 
конструкции от рециклирани материали позволява 
тези практики да бъдат по-устойчиви. 

www.bio-learn.org
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По подобен начин, вместо пластмасови изделия 
за еднократна употреба, използването на 
метални, дървени или стъклени продукти с по-
дълъг жизнен цикъл и многократна употреба 
дава възможност за устойчива употреба и 
минимизира екологичните щети. Възможно е да 
се въвеждат устойчиви проекти при изграждане 
на нови конструкции, при които се обмисля 
изборът на мястото, дизайна, отоплението и 
охлаждането. Също така, устойчивото 
потребление на стоки, от материалите на дрехите, 
които носим, до суровините използвани за 
мебелите, които използваме, е много важно, за да 
може ограничените ресурси да достигнат и до 
бъдещите поколения.
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Кръгова икономика
Когато разглеждаме ограничените ресурси и 
нарастващото потребление, разбираме, че 
устойчивото потребление е по-скоро 
необходимост, а не избор. Настоящото 
функциониране на глобалната икономика 
далеч не отговаря на целта за устойчив 
живот. Трябва да преминем от линейна 
икономика, която е системата, изградена 
върху използването на изкопаеми горива и 
текущите навици на потребление, към 
кръгова икономика.

Усилията на всеки 
човек са необходими, за 

да се осигури 
устойчивост в 

енергетиката, като се 
преразгледа 

използването на нашата 
енергия и се насочи към 

възобновяеми 
енергийни източници.
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Знаете ли, че?
Учените изчисляват, че до края на 2020 г. 
общото тегло на генерираните от хората 
предмети ще бъде по-голямо от общото 
тегло на всички останали живи същества 
на Земята. С други думи, човешките 
предмети, като пластмаса, тухли и бетон, 
за първи път ще тежат повече от всички 
растения и животни на планетата.

За всеки човек по света всяка седмица се 
произвежда повече от телесното му тегло. 
В сегашната ситуация общото тегло на 
всички човешки предмети е достигнало 
приблизително 1 тератон, което е 1 
трилион тона.

?



Линейната икономика представлява икономика, 
при която за производството на продукт се 
използват първични суровини, а всички 
продукти се превръщат в отпадъци след 
завършване на техния жизнен цикъл. Това е 
оформено от навиците ни за вземане-
изхвърляне, които са причина за облика на 
днешния свят. В тази система нито 
производителят, нито потребителят се 
интересуват какво ще се случи с продукта, когато 
жизненият му цикъл приключи и считат 
необходимата за производството му суровина за 
неограничена. Обратно на това, в кръговата 
икономика се предвижда многократно и 
устойчиво използване на продуктите. Тази 
система може да се прилага във всяка област, от 
хранителни продукти до недвижими имоти. 

Когато 
разглеждаме 
ограничените 
ресурси и 
нарастващото 
потребление, това 
е по-скоро 
необходимост, 
отколкото избор 
за създаване на 
устойчив живот.
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Произвежда се стъкло от отпадъчно стъкло, 
поправят се счупени електронни устройства, 
вместо да се купува ново и се ремонтират мебели, 
вместо да се изсичат повече дървета, за направата 
на нови. По този начин се спестяват повече 
суровини, от производството на нови продукти, и 
консумираната енергия за производството им, а 
по този начин се намаляват и щетите върху 
околната среда.

Кръговата икономика е система, която е 
възможна при активното взаимодействие както 
на производителя, така и на потребителя. 
Потребителят трябва да достави стария продукт 
на производителя, когато закупи нов. След това 
производителят трябва да произведе нов 
продукт, като рециклира стария. Кръговата 
икономика с успешни местни и регионални 
практики несъмнено ще повиши ефективността и 
ще спомогне за изграждане на устойчив живот 
през следващите години.

Екологичен отпечатък
Екологичният отпечатък е метод, който измерва броя на природните 
ресурси, за да могат хората да поддържат живота си и въздействието на 
потреблението на тези ресурси върху природата. Броят на природните 
ресурси, които хората използват по време на производството, и 
последиците от това, като отпадъци и емисии на въглерод, позволяват да 
се измери въздействието върху планетата. Чрез измерване на екологичния 
отпечатък могат да се получат реалистични данни за устойчиво 
използване и управление.
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Нулеви отпадъци
Животът, изграден на базата на принципите за 
устойчивост и кръгова икономическа система, 
има за цел минимални отпадъци и нулеви 
отпадъци за всеки индивид. В този смисъл 
подходът с нулеви отпадъци насърчава 
избягването на ненужно потребление, 
консумацията на по-малко, повторната употреба 
или използването за различни цели и 
рециклирането.

Особено през последните години се правят опити 
подходът за нулеви отпадъци да се прилага в голям 
мащаб от правителствени институции, частния 
сектор, местните администрации и отделни лица. 
Отговорностите на многото заинтересовани страни 
в този процес могат да бъдат различни.

Подходът с нулеви 
отпадъци насърчава 
избягването на 
ненужно 
потребление, по-
малко консумация, 
повторна употреба 
или използване за 
различни цели и 
рециклиране.
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На ниво правителство и местна администрация 
тези отговорности включват колективни 
дейности с генериране на по-малко отпадъци и 
увеличаване на степента на рециклиране чрез 
разделно събиране на отпадъците. За целта 
могат да се следват методи като данъчно 
облагане на отпадъците, ценообразуване при 
ползването на найлонови торбички, поставяне 
на подходящи контейнери за събиране на 
различни отпадъци на обществени места. В 
допълнение към това, практиките за 
информираност и обучение играят важна роля 
за разпространение на подхода за нулеви 
отпадъци. Публични институции, местните 
администрации и НПО участват съвместно в 
планирането и изпълнението на тези усилия.

Every year, 2 billion 
tons of waste on 
average is generated 
around the world. This 
corresponds to 0.7 kg 
of waste per person 
per day. But not all 
individuals generate 
the same amount of 
waste. For example, 
high-income countries 
corresponding to 
16% of the world 
population are 
responsible for 34% of 
total waste.

Did you 
know???
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Знаете  
ли, че?
Всяка година по 
света се генерират 
средно 2 милиарда 
тона отпадъци. Това 
съответства на 0,7 кг 
отпадъци на човек на 
ден. Но не всички хора 
генерират еднакво 
количество отпадъци. 
Например страните 
с високи доходи, 
съответстващи на 
16% от световното 
население, са 
отговорни за 34% от 
всички отпадъци.

?



В частния сектор подходът с нулеви отпадъци 
може да бъде възможност за минимизиране на 
разходите. Ако количеството отпадъци по 
време на производството е ниско, това се 
определя като ефективна производствена 
система. Защото всеки отпадък означава пари, 
загубени от бизнеса. Изборът на рециклирани 
материали за суровини, насочването на 
производствените системи към минимизиране 
на отпадъците по време на производствените 
етапи, и по-ефективният дизайн на продуктите 
са някои от важните стъпки в този смисъл.

И накрая, необходими са и индивидуални 
усилия. Нулевите отпадъци имат за цел да 
намалят генерирането на отделните отпадъци и 
да минимизират разходите в икономически план. 

Нулевите отпадъци 
имат за цел  
намаляване на 
отделните отпадъци 
и за минимизиране на 
разходи в 
икономически план.

BioLearn

УСТОЙЧИВОСТ

22



www.bio-learn.org

23

Това е полезен подход от всички гледни точки. 
Разбира се, вземането на решения и планирането 
са необходими за постигането на тази цел. 
Промяната на потребителските навици в 
ежедневието, като да не купуваме продуктите, от 
които не се нуждаем, избягването на ненужни 
разходи, консумирането на по-малко, избора на 
продукти за многократна употреба, повторното 
използване на ресурсите, които имаме, или 
използването им за различни цели, са основните 
принципи, които ще ни помогнат да постигнем 
целта за нулеви отпадъци.



РАБОТНИ ЛИСТИ
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СТЪПКИ ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ
Подредете разбърканите стъпки за нулеви отпадъци въз основа на тяхната 

важност и ги поставете в правилния ред.

НАМАЛЯВАНЕ

Преди да закупите продукт, можете да се запитате дали наистина 
имате нужда от него. По този начин ще купувате по-малко и ще 
генерирате по-малко отпадъци. 

• Променете навиците си за пазаруване. Задайте си въпроса дали
продуктът, който искате да купите, ви е необходим или просто го
искате.

• Използвайте своите тетрадки и химикалки/моливи, докато свършат.
• Вместо да опаковате храната си, носете я в метални или

стъклени съдове.

ОТКАЗВАНЕ

Това е най-важната стъпка за нулеви отпадъци. Може да откажете 
да закупувате продукти, които ще генерират отпадъци.

• Кажете не на торбичките за еднократна употреба, пластмасовите
бутилки, сламки, чаши, рекламни продукти и флаери, дори ако са
безплатни.

• Отидете на пазар със своя торба. Откажете найлоновите торбички.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Тази стъпка трябва да бъде последната ви възможност. Ако сте 
генерирали отпадъци, можете правилно да ги разделите, с което 
да помогнете да бъдат рециклирани. 

• Изхвърляйте отпадъци като хартия, пластмаса, метал,
стъкло, батерии в кошчета за рециклиране.

• Изхвърляйте електронни отпадъци в кошчета за
електронни отпадъци, вместо в кошчета за боклук.

ПОВТОРНА 
УПОТРЕБА

Вместо да купувате нов продукт, можете да използвате повторно 
продукта, който имате или да го поправите, ако е повреден.

• Изберете предмети за многократна употреба вместо предмети за
еднократна. Носете водата си в стъклена или метална бутилка.

• Използвайте бурканите отново. Можете да ги използвате по най-
различни начини - за съхранение на храна, моливник, ваза.

• Не изхвърляйте продуктите, които не използвате. Дайте ги на
някой, който се нуждае от тях и помогнете така за повторната
им употреба.

Ключ с отговори: 1. Отхвърляне 2. Намаляване 3. Повторна употреба 4. Рециклиране
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ХРАНА

1. Кое описва най-вярно вашата диета?
a. Ям месо всеки ден  (20)   b. Ям месо понякога  (10)
c. Рядко ям месо (5) d. Не ям месо (0)

2. Колко често се храните навън (ресторант/кафене/доставка)?
a. Всеки ден  (20) b. Няколко пъти седмично (10)
c. Веднъж месечно (5)   d. Никога (0)

3. Колко храна изхвърляте?
a. Повече от половината (20)  b. Четвърт (10)  c. Една десета  (5)  d. Николко  (0)

4. Колко от храната, която консумирате, е отгледана в района?
a. Не знам и не е важно (20)  b. Част от нея  (10) c. Повечето (5)  d. Всичката (0)

5. Каква част от храната ви е пакетирана?
a. Всичката (20)  b. Половината (10)  c. Четвърт (5)  d. Никаква (0)

Общо точки: 

ДОМ

1. В каква къща живеете?
a. Къща на 2-3 етажа (20)  b. Едноетажна къща (10)  c. Апартамент/етаж (5)

2. С колко стаи на човек разполагате?
a. 4 или повече (30)  b. 3 (20)  c. 2 (10)  d. 1 (5)

Общо точки: 

ВОДА

1. Колко дълго вземате душ?
a. Над 15 мин (30)  b. 11-15 мин  (20)  c. 6-10 мин  (10)  d. 1-5 мин  (5)

2. Спирате ли водата, докато изчетквате зъбите си?
a. Не (10)  b. Да (0)

3. Как миете чиниите?
a. На ръка, под течаща вода  (10)  b. В съдомиялна  (5)

4. Колко често ползвате съдомиялната седмично?
a. Над 7 пъти  (20)  b. 4-7 пъти (10)  c. 1-4 пъти (5)  d. Николко  (0)

5. Колко често ползвате пералнята седмично?
a. Над 4 пъти (20)  b. 3-4 пъти  (10)  c. 1-2 пъти (5)  d. Николко (0)

Общо точки: 

ТРАНСПОРТ

1. Как пътувате най-често?
a. С кола (20)  b. С мотор  (10)
c. С обществен транспорт  (5)  d. Пеша или с велосипед  (0)

2. Колко време прекарвате в колата или мотора на ден?
a. Над 1 час  (20)  b. Половин, един час (10)  c. Под половин час (5)  d. Николко (0)

3. Колко време прекарвате в обществен транспорт на ден?
a. Над 1 час  (20)  b. Половин, един час (10)  c. Под половин час  (5)  d. Николко (0)

4. По колко пъти на година летите?
a. 4 или повече (20)  b. 2-3 пъти (10)  c. 1-2 пъти  (5)  d. Николко (0)

Общо точки: 

ТЕСТ „ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК“
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НЕЩА

1. Колко електронни устройства имате вкъщи?
a. 10 или повече  (20)  b. 5-10 (10)  c. 1-5 (5)  d. 0 (0)

2. Колко дрехи си купувате през годината?
a. Над 8 броя (30)  b. 5-7 броя  (20)  c. 2-4 броя  (10)  d. 1 брой  (5)

3. Колко отпадъци генерирате дневно?
a. Над 1 л буркан (20)  b. 1 л буркан  (10)  c. 0.5 л буркан (5)  d. Николко (0)

4. Поставяте ли отпадъци, като метал, стъкло, хартия, в кошчета за разделно събиране?
a. Не (20)  b. Да (5)

Общо точки: 

ЕНЕРГИЯ

1. Използвате ли енергоспестяващи крушки вкъщи?
a. Не (10)  b. Да (5)

2. Къде сушите дрехите си?
a. В сушилня  (10)  b. На простор навън (0)

3. Използвате ли енергоспестяващи уреди вкъщи (A+ хладилник, пералня, др.)?
a. Не (10)  b. Да (5)

4. Изключвате ли светлините и електронните устройства, когато не ги ползвате?
a. Не (10)  b. Да (0)

5. Каква температура поддържате в дома си през зимата?
a. Над 21°C (горещо) (20)  b. 18-21°C (топло) (10)
c. 14-17°C (хладно)  (5) d. Под 14°C (студено)  (0)

Общо точки: 

Общ брой точки: 

Сумирайте резултатите от всички категории. Научете своя екологичен отпечатък според резултата.

Под 70 точки 
Чудесно! Вашият екологичен отпечатък е нисък. Ако всички по света живееха като вас, Земята щеше да продължи да 
съществува устойчиво. Споделете своя екологичен избор в ежедневието си и вдъхновете хората.

70-120 точки
Опитвате се да внимавате за начина си на живот. Но той все още оказва влияние върху планетата. Ако всички по света
живееха като вас, ще ни трябва още една Земя. Можете да помислите какво още да промените, за да намалите
въздействието си върху природата.

121-200 точки
Внимавайте! Водите начин на живот, който е причина за потреблението на повечето от ресурсите на планетата. Ако
всички по света живееха като вас, щяхме да се нуждаем от три планети. Направете първата стъпка, преди да е станало
твърде късно за нашата планета, и започнете да намалявате вашия екологичен отпечатък.

Над 200 точки  
Ами сега! Вашият екологичен отпечатък е огромен! Ако всички по света живееха като вас, щяхме да имаме нужда от 
четири планети. Започнете да прилагате стъпки за намаляване на отпечатъка преди да е станало твърде късно!
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