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О, хайде, гОспОжО Кмет. 
Имаме угОрОвКа. сега не е времетО да 

умувате. 
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Шегувате лИ се? 
„ФОсИлИа“ Има над 
100-гОдИШен ОпИт. 
КаК мОже няКОй да 

вярва, че Шепа вятърнИ 
турбИнИ ще мОгат да 

прОИзвеждат нужнОтО нИ 
елеКтрИчествО?

да, нО налИ знаете, гОспОдИн 
въглИщОв, Има нарастващО безпОКОйствО 
ОтнОснО… е, налИ сещате се… прОмяната 

на КлИмата.

хайде да прОпуснем 
хИпарсКИте разгОвОрИ. знаете, че наШата 

елеКтрОцентрала ще бъде 
най-еФеКтИвната пО рОда сИ.

Освен тОва, благОдаренИе на 
нОвата нИ ИнвестИцИя, ще мОжем 

да ИзвадИм От упОтреба една 
От пО-малКИте И пО-нееФИКаснИ 

централИ. тОва е дОбре за 
планетата, налИ? 

аз съм с вас пО тОзИ въпрОс, г-н въглИщОв. 
нО не всИчКИ гО вИждат пО тОзИ начИн. 
с ИзбОрИте след пО-малКО От 18 месеца, 

не мОга да сИ пОзвОля неОдОбренИе сред 
ИзбИрателИте. 

наИстИна лИ сИ мИслИте, че тОва 
е, за КОетО се прИтесняват ваШИте 

ИзбИрателИ? те ИсКат елеКтрИчествО. 
тОва бИ трябвалО да е главната нИ 

грИжа в тОзИ мОмент.

КаКтО И да е, не бъдете тОлКОва песИмИстИчна. 
прОмяната на КлИмата засега не е прОблем. да 

мИслИм за тОва, КОгатО му дОйде времетО. мОжете 
лИ да се сетИте за прОблем, на КОйтО науКата не е 

намерИла реШенИе? 

амИ… раК. 
беднОст. глад.

не умувам, прОстО 
Казвам, че няКОлКО 

съветнИКа прОявяват 
Интерес в другОтО 

предлОженИе. 
предлОженИетО на 

„слънчев лъч“.
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хайде мОля вИ се, 
гОспОжО Кмет. КаКвО вИ 
прИтеснява? тежКа вечер 

лИ Имахте?

нИе спОнсОрИраме 
над 50 събИтИя И 

ОрганИзацИИ в града. 
не ИсКате тОва да се 

прОменИ, налИ?

не, разбИра се, че 
не, нО...

вятърнИ турбИнИ. тОва лИ 
е, КОетО ИзбИрателИте вИ 
харесват? грОзнИ турбИнИ 
наКъдетО И да пОгледнеШ. 
запОмнете, аКО пОстрОИм 
тазИ нОва елеКтрОцентрала, 
ще спОнсОрИраме мнОгО другИ 
прОеКтИ с парИте, КОИтО 

генерИра. тОва е ОбещанИе.

мОже бИ сте прав. нО трябва 
да убедИте хОрата с ваШата 

марКетИнг КампанИя.

не ИсКам да Имам 
няКаКвИ прОблемИ.

няма да съжалявате 
за тОва реШенИе, 
гОспОжО Кмет. 

зная.
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гОспОжО Кмет, прИКлючИх с 
рабОтата сИ за днес. Имате лИ 

прОтИв, аКО сИ тръгна?

беШе ужасен ден.

Кмете! Имаме важнИ неща да ОбсъдИм 
с вас! мОлИм вИ, гОспОжО Кмет!

не сега, мнОгО 
съм заета.

здравейте! 
Изглежда… не 
зная, нещО за 

леКтрОцентралата.

да, сОФИя, мОжеШ 
да сИ вървИШ. 

мИсля, че всИчКИ 
се прИбИраме у 

дОма.

хей, сОФИя! за 
КаКвО е целИят 

тОзИ Шум?
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ц-ц! пОлИтИцИ! 
нИКОга не слуШат!

хайде марИя, да 
прОдължаваме с 

пОдпИсКата.

“не на ИзКОпаемИте гОрИва – да на 
възОбнОвяемата енергИя”

прОмяната на КлИмата е 
реална. ИзкопаемИте гОрИва 
унИщОжават планетата нИ.

за КаКвО тОчнО е 
тазИ пОдпИсКа?

ИсКаме да пОКажем 
на пОлИтИцИте, че 

мнОгО гражданИ ИсКат 
възОбнОвяема енергИя, а не 

ИзКОпаемИ гОрИва.

Има бОгат ИзбОр. 
слънце, вятър… да 

Изберем възобновяемИте 
ИзточнИцИ!

не ИсКаме „ФосИлИа“ 
да стрОИ нОва 

елеКтрОцентрала туК. 
бИхте лИ пОдпИсалИ?

аКО „ФОсИлИа“ предлага 
самО невъзОбнОвяема 

енергИя, тОгава КОй 
предлага зелена?

Има мнОгО зеленИ дОставчИцИ. 
едИн От тях, „слънчев лъч“, 

е заИнтересОван да пОстрОИ 
вятърнИ турбИнИ в равнО пОле. значИ тОва е, за 

КОетО гОвОрИха...

аКО не са въглИща, 
тОгава КаКвО?
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ще се прИбИрам. не мИ 
се тренИра.

О… дОбре, няма 
прОблем.

не мОжеШ да ИмаШ дОверИе на 
„ФОсИлИа“, пОвярвай мИ, знам. 

сделКата със „слънчев лъч“ мОже 
да е мнОгО пО-дОбре за града. 

сКъпИ, не забравяй, че 
рабОтИШ за тях. не хапИ 
ръКата, КОятО те хранИ.

не рабОтя за тях. реКламната 
нИ агенцИя рабОтИ за тях. И 
се надявам, че все Още Имам 
правОтО да Казвам, че не гИ 

харесвам.

татКО, защО не пОИсКа 
да рабОтИШ върху 

друг прОеКт?

не съм в пОлОженИе да 
пОсОчвам И ИзбИрам, мИлИчКа.

„ФОсИлИа“ са 
най-дОбрИят нИ КлИент 

И плащат дОбре.

 ще прОчетем лИстОвКИте. 
благОдаря И Късмет с 

пОдпИсКата вИ!
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ЗА ТЕБ ЗА ОКОлНАТА СРЕдА ЗА БъдЕщЕТО

Електричество от вятър и слънце за Вашия дом? Натиснете тук

Научете повече за нашето сертифицирано от EKOенергия електричество.

EКОенергия е мрежа от 35 европейски екологични организации от почти всички европейски страни. 
Ние поощряваме използването на възобновяема енергия и искаме да предоставим на потребителите 
възможността да извлекат повече ползи от техния договор за електричество.

ЕКОенергия е също и името на единствения пан-европейски 
еко-етикет за електричество. ЕКОенергия е възобновяема 
енергия. Освен това, ЕКОенергия се произвежда в 
електроцентрали, които отговарят на установените от 
ЕКОенергия критерии за устойчивост.

Научете повече за зеленото електричество и 
промяната в климата ->

Научете повече за нашия Климатичен фонд ->

Слънчев ъч

Home За нас Екомаркировка Как да купуваме ЕКОенергия

тОчнО гИ търся в 
гугъл… вИж тОва...

чувала лИ сИ няКОга за „слънчев 
лъч“?

чувал лИ сИ няКОга 
за EKOенергИя?

не. вИж сайта Им. O, И 
е на… еха, 30 езИКа!

„КатО еврОпейсКИ пОтребИтел, 
мОжеШ свОбОднО да ИзбереШ 

свОя дОставчИК на елеКтИчествО 
И предпОчИтанИя вИд 

елеКтрИчествО.“

не знаех, че Има тОлКОва 
мнОгО дОставчИцИ. нИе 

вИнагИ сме забИтИ с 
„ФОсИлИа“.

EKOeнергия Eко-етикет за електричество
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За всеки мегаватчас, 
продаден като 
ЕКОенергия водно 
електричество, се плаща 
вноска от минимум 0,10 
евро (десет евроцента) 
във Фонд за околната 
среда ЕКОенергия. 
Парите се използват 
за финансиране на 
изпълнението на проекти 
за възстановяване на 
реки. 
Научете повече →

... хей, пОгледнете туК 
„ФОнд за ОКОлната среда 

на еКОенергИя“. КаКвО лИ е 
тОва? EKOenergy Environmental Fund

КаКвО другО правят тезИ 
еКОенергИя?

Изглежда, че устанОвяват 
еКОлОгИчнИ КрИтерИИ за 

елеКтрОцентралИ. прОчетете тОва. 

те Имат КрИтерИй 
за еФИКаснОст за 
елеКтрОцентралИ, 

ИзпОлзващИ бИОмаса 
И дОрИ ИзКлючват 

няКОИ вИдОве бИОмаса, 
напрИмер тезИ, КОИтО 

мОгат същО да 
бъдат ИзпОлзваннИ 

за храна. 

защО не сменИм дОгОвОра сИ? 
парИте нИ всъщнОст мОгат да 

ОтИват за нещО пОлезнО.

натИснете бутОна „КаК да 
Купуваме еКОенергИя“, сОФИя.

10



EKOenergy Environmental Fund
хей, сОФИя! пО-дОбре лИ 

се чувстваШ днес?

гОре-дОлу. ИсКам да 
Обсъдя нещО с всИчКИ вас. 

мнОгО е важнО.

пО-важнО От наШата тренИрОвКа? 
ОтбОрът на мОмчетата Има мач 

тазИ неделя.

ОпределенО. чувалИ лИ сте за нОвата 
елеКтрОцентрала, КОятО ИсКат да 

пОстрОят?

ИмаШ предвИд тазИ на равнО пОле?

да, в мОмента реШават 
КаКъв вИд централа ИсКат 

да Изградят там.

мИслех за тОва вчера И 
наИстИна чувствам, че мОжем да 

направИм нещО да пОдКрепИм 
Идеята за вятърнИ турбИнИ.

защО гОвОрИШ за тОва сега? туК сме, за да Играем.

не ИсКам да загубя мача неделя 
зарадИ твОетО хленчене!
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не става въпрОс за мОетО хленчене! 
вече Има мнОгО дейнОстИ, КОИтО 

пОпулярИзИрат вятърна Ферма.

стИга глупОстИ, 
сОФИя. вятър... 

ха-ха-ха! 
тОва няма да 

стане нИКОга... 

сугрна съм, че всИчКИ 
знаете за глОбалнОтО 

затОпляне И прОмяната 
в КлИмата. зелената 

енергИя мОже да пОмОгне 
за предОтвратяванетО Им 

И наШИя град мОже да е 
дОбър прИмер.

И защО не? в няКОИ 
странИ те вече 

прОИзвеждат пОвече От 
20% От елеКтрИчествОтО. 
И тОва е самО началОтО.

тОва са глупОстИ, ИзмИсленИ 
От хИпИта, за да те наКарат 

да жИвееШ КатО пещерен 
чОвеК, сОФИя.

...чаКай, „ФОсИлИа“ не 
е лИ наШИя спОнсОр?

да, защО 
пИтаШ?

аКО те пряват пОвече парИ, мОже бИ нИе 
същО ще пОлучИм пОвече парИ!

защО ще ... 
КаКтО И да е.

става въпрОс за 
правОтО на ИзбОр. 
ИсКам прОстО да 

сИ пОмИслИте.
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тОва всИчКО е мнОгО хубавО, сОФИя, 
нО КаКвО мОжем нИе да направИм? 
Имам предвИд, ОбщИнсКИят съвет 

трябва да реШИ.

аз същО бИх Избрал 
зелена енергИя, нО не 
мИсля, че ще нИ пИтат 

КаКвО ИсКаме.

затОва Казахме, че е тъпО 
да Обсъждаме тезИ неща. 

хайде да Играем! 
Имаме пО-важнИ неща 

за върШене.

нО мОже бИ Има 
нещО, КОетО мОжем 

да направИм....

сОФИя, тИ рабОтИШ в 
КметствОтО, налИ? 
прОбвала лИ сИ да 

пОвдИгнеШ въпрОса там?

Още не. ИсКах да 
прОчета за тОва първО.
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г-жО Кмет? мОга 
лИ да пОгОвОря 

с вас?

... не сегя, 
заета съм.

не мОжах да не чуя ваШИя 
разгОвОр с г-н въглИщОв.

тОва ИзОбщО не е 
твОя рабОта, сОФИя.

наШИят град правИ мнОгО, сОФИя. нИе тОчнО 
въведОхме КОФИ за рецИКлИране. не мОжем 
да разреШИм всИчКИ прОблемИ на тОзИ свят.

     зеленОтО елеКтрИчествО 
е наИстИна 

благОрОдна Кауза, 
нО... не е 

тОлКОва прОстО.

защО не?

защОтО не вИнагИ Има вятър, 
сОФИя...а наШИят град Има 
нужда От мнОгО енергИя ...

нО защО пОне 
не запОчнем да 

мИнаваме на 
зеленО...

вИе сте твърде млада, 
за да разберете.

зеленОтО елеКтрИчествО 
мОже да е бъдещетО, сОФИя... 

нО не е настОящетО.

знам, нО.... 
аз мнОгО се надявам, 

че градът ще Избере 
зелена енергИя...
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я.. ОчаКвах да сте 
пО-възрастна

Ох, ха-ха! аз съм дОбрОвОлКа за 
еКОенергИя. прИятнО мИ е да се 

запОзнаем, сОФИя. Казахте, че Имате 
няКОИ въпрОсИ за нас.

аКО ИсКате да Купувате зелена енергИя, трябва да ИзИсКате тОва От 
ваШИя дОставчИК. те ИзпОлзват гп, за да дОКажат, че са прОИзвелИ 

дОстатъчнО зеленО елеКтрИчествО, за да пОКрИят ваШетО разхОдване.

да .гаранцИИ за прОИзхОд. държавата 
предОставя на дОставчИцИте сертИФИКат, нарИчан 
гаранцИя за прОИзхОд за всеКИ прОИзведен От тях 

мегават час зелена енергИя. дОставчИцИте 
на елеКтрИчествО мОгат да прОдават тОлКОва 

зеленО елеКтрИчествО, за КОлКОтО Имат 
гаранцИИ за рОИзхОд.

аКО дОставчИцИте на елеКтрИчествО ИсКат да 
прОдават пОвече зеленО елеКтрИчествО, ОтКОлКОтО 

прОИзвеждат, те мОгат да Купят гаранцИИ за 
прОИзхОд От другИ зеленИ прОИзвОдИтелИ. нО 

във всеКИ случай, всеКИ сертИФИКат мОже да бъде 
ИзпОлзван самО веднъж. за пОвече ИнФОрмацИя, 
мОжете същО да пОгледнете на наШИя уебсайт.

участвам в едс – еврОпейсКата дОбрОвОлчесКа 
служба. тОва е прОграма на ес, КОятО пОзвОлява 
на младИ хОра да ОтИдат в чужбИна И да станат 

дОбрОвОлцИ в неправИтелствена ОрганИзацИя. 
еКОенегрИя е дОмаКИн на дОбрОвОлцИ От разлИчнИ 

странИ.

няКОИ мИ Каза, че няма начИн да разбереШ, далИ 
елеКтрИчествОтО От КОнтаКта в КъщИ всъщнОст е зеленО. КаК 

стават нещата?

гаранцИИ за прОИзхОд?

чудеснО, 
благОдаря вИ!

между другОтО ... КаКвО Имате предвИд 
КатО Казахте, че сте дОбрОвОлКа за 

еКОенергИя? стана мИ ИнтереснО.
ама те И тОва лИ правят? уау!

Ох, аз Имам И няКОлКО въпрОса за 
КлИматИчнИя ФОнд...
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сОФИя! пОлучИхме 
съОбщенИетО тИ. значИ 

не станаха нещата с 
Кмета, а?

Казах тИ, че е тъпа Идея

не мОжах да я наКарам да 
нИщО да прОчете. мИсля, че е 
време за разлИчна стратегИя.

гОвОрИШ за 
петИцИя. да мИсля. нО пО-важнО, ИсКам хОрата 

да разберат, че Има ИзбОр.

да, нО нИе сме ФутбОлен ОтбОр, не Клуб 
„да спасИм света“. вИждате лИ „сИла 

на цветята“ ИзпИсанО КъдетО И да е на 
стената?

мОжем да 
направИм ФлайърИ. 
ИлИ плаКатИ. мОга 
да слОжа няКОлКО в 

унИверсИтета.

не сме свързанИ с „ФОсИлИа“ дОжИвОт. трябва да 
Кажем на възмОжнО най-мнОгО хОра. мОже бИ Имаме 
Шанс да Обърнем пОне част От енегрИята нИ в зелена.

рИсКуваме да загубИм 
спОнсОрствОтО.

същО КатО 
тезИ хИпИ 

загубеняцИ? 

мИслИШ, че 
няКОлКО пОдпИса 

ще пОмОгнат?

не се нервИ. нИе 
сме прИятелИ, 

налИ? защО да не 
направИм нещО 

разлИчнО заеднО за 
разнООбразИе.

нямам време за 
губене за ваШата 
хИпИ КампанИя. 
наемете другО 
мястО за тОва.

защО те е грИжа? не 
ИзпОлзваме КлубнИ парИ, за 
да ФИнансИраме дейнОстИте.
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мИслИШ лИ...?

мОже бИ нямаме нужда 
От тОлКОва мнОгО парИ. 
напрИмер, КОй ИзпОлзва 
КлИматИКа туК? И защО 

Имаме нужда От нОвИ еКИпИ 
всеКИ сезОн?

защО не?

КатО Клуб се не се 
занИмаваме с тях. 

няма да нИ Отнемат 
спОнсОртвОтО.

не бъдИ тОлКОва наИвна, сОФИя. аКО 
пОвечетО От вас участват в тазИ 

глупава КампанИя, те ще разберат. 
И защО бИха прОдължИлИ да харчат 

парИ за нас?

Ох, таКа лИ? И КОй ще 
Им Каже?

мъжКИят ОтбОр е пОчтИ гОтОв за 
регИОналнОтО първенствО. няма да 

загубИм тОзИ Шанс зарадИ теб.

разбИра се! И КаК тОгава 
ще сИ пОзвОлИм дОбре 
пОддържанО ИгрИще, 

еКИпИ за ОтбОра, Клуб с 
КлИматИК...?
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тъпанарИ. Късмет. 
ще съжалявате за 

тОва.

КаКтО И да е, да 
се надяваме, че 

страхОвете на марК 
няма да се сбъднат.

И аКО „ФОсИлИа“ нИ 
Отнеме спОнсОрствОтО, 

ще намерИм няКОй 
друг. нямаме нужда От 

тОлКОва мнОгО парИ. ще 
прОдължИм да Играем.

мОжем лИ да запОчнем 
да тренИраме най-пОсле?

нО, КаКвО 
ще правИм с 

първенствОтО...

далИ ще спечелИм 
първенствОтО 

завИсИ От нас, не От 
тях...

ще вИдИм...

не се нервИ, марК, ще 
Играем... пОбедата не е 

самО в тренИрОвКИте, а И в 
ОтбОрнИя дух.
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харесва мИ 
КаК Изглежда 

Флайъра.

мИслИШ лИ, че 
„мИнете Към 

зелена енергИя!“ е 
дОстатъчнО дОбрО?

мОжебИ да намерИм 
нещО пО-ОстрО. тОва е 

малКО прОстО. пО-дОбре е 
да е прОстО 

И леснО 
разбИраемО. 

пОмнИ, че ще гИ 
раздаваме на 

нОвацИ.

ще бъде след месец. далИ ще Имаме 
дОстатъчнО време за реКлама?

аз мОга да се пОгрИжа 
за реКламата. тИ 

трябва да напИШеШ 
презентацИята, сОФИя.

аз...аз не 
мИслех да 
гОвОря....

тИ сИ правИлнИят чОвеК за 
тОва, сОФИя. тИ вече убедИ 
всИчКИ нас! сИгурен съм, че 

речта тИ ще бъде неверОятна.

КнИжарнИцата се 
съгласИ да е дОмаКИн 
на наШИя Обществен 

ФОрум!
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гОспОдИне, пОдпИШете наШата 
петИцИя за ИзгражданетО на 
вятърна Ферма на равнО пОле!

тОва трябва да е същата група, 
КОятО ИзпратИ тезИ ИмейлИ 
за премИнаване Към зелена 

енергИя.

да, всИчКИ гИ пОлучИхме. прОчетОх 
предлОженИетО на “слънчев лъч” ОтнОвО. 

всъщнОст, звучеШе пО-дОбре ОтКОлКОтО мИ 
беШе в главата.

тезИ еКО-
глупОстИ? нямам 

време за тОва.

всъщнОст не е тОлКОва 
лОШО. трябва да пОгледнеШ 
на уебсайта Им. Изглежда, 

че...
аКО не внИмаваШ, сКОрО ще 
бъдеШ с растИ И ще нОсИШ 

сандалИ.

хей, дейв, тИ 
няма лИ да гО 

прОчетеШ?
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КаКвО се случва, аКО вятърът 
не духа дОстатъчнО И 

слънцетО не пече?

Има другИ ИзтОчнИцИ на 
възОбнОвяема енергИя, КатО 

вОднОелеКтрИчествО И бИОмаса, 
КОИтО пОчтИ вИнагИ налИчнИ. 

пОдОбрява се И технОлОгИята за 
съхраняване на енергИя.

четОх, че тезИ 
турбИнИ честО 
убИват птИцИ.

сградИте И траФИКът убИват пОвече 
птИцИ От вятърнИте турбИнИ, да не 
гОвОрИм за прОмяната в КлИмата. 

Освен тОва е въпрОс на 
разпОлОженИе. еКОенергИ 

етИКетът взема тОва предвИд.

вятърната енергИя не 
е лИ мнОгО сКъпа? 

пОвече лИ ще плащаме?

възОбнОвяемата 
енергИя вече не е 

пО-сКъпа.

аКО въглещнИте елеКтрОцентралИ 
плащат реална цена за замърсяванетО, 

КОетО прИчИняват, възОбнОвяемата 
енергИя бИ бИла мнОгО пО-евтИна От 

енергИята От твърдИ гОрИва. Освен тОва, 
вятърът вИнагИ ще бъде безплатен И ще 

духа, за разлИКа От въглИщата.

защО прОстО 
не ИзгОрИм 

градсКИя 
бОКлуК! тОва е 
възОбнОвяемО, 

налИ?

КаКвО аКО 
сам сИ Купя 

слънчевИ 
панелИ?

не всИчКИ 
еднОвременнО, 

мОля вИ!
тезИ еКОенергИя – те мОгат лИ да 

Изградят турбИнИ за нас?

еКОенергИя е етИКетът, КОйтО 
гарантИра, че енергИята е 
зелена. “слънчев лъч” ще 

ИзградИ турбИнИте

не сте прИнуденИ да Купувате 
енергИя От “слънчев лъч”: прОстО е 

въпрОс да Имаме ИзбОр.

да, вИе в 
лявО.              

аКО мИнем Към вятърна 
енергИя, въздухът в 
града ще стане лИ 

пО-чИст?
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Пра всте! 
Трябва да 

наблюдаваме 

това момиче.

carbunculus

въпреКИ възрастта сИ, 
тИ наИстИна гОвОрИ 
мнОгО дОбре днес!

далИ ще ИсКаШ да гОвОрИШ пО 
радИОтО за тОва? нИе Имаме 

прОграма всеКИ петъК ...

да, тОва 
бИ бИлО 

страхОтнО!

прОстО ще гИ Оставя на 
тезгяха. сИгурен съм, че няКОИ 

От мОИте КлИентИ ще гИ 
прОчете.

To:

благОдаря, г-н 
мИлър. трябва да 
прИзная, че бях 
дОста нервна.
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Ние минахме към 
ЕКОенергия

Ох ... дОбре, да, мОжем 
да гО ОбсъдИм ОтнОвО, 

нО ...

вИжте всИчКИ тезИ бИзнесИ 
мИнават Към зеленИ дОгОвОрИ! 

тОва е дОбра възмОжнОст за 
града И за наШата партИя ...

Изглежда тОва е 
КаКвОтО хОрата 

ИсКат.

за два месеца са събралИ пОвече 
От 5000 пОдпИса в пОдКрепа 
на “слънчев лъч” да пОлучИ 

дОгОвОра за равнО пОле.

Ох, да .... нИе, нИе ще 
трябва да вземем 

предвИд вОлята на 
хОрата.

да се срещнем следващата 
седмИца да ОбсъдИм търга за 

елеКтрОцентралата?
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това момИче! 
всИчКО 
тОва е 

зарадИ нея!

нИКОй не беШе чувал за 
еКОенергИя предИ И нИКОй 

не гО беШе грИжа за 
„слънчев лъч“. а сега,

 зарадИ нея....

КОлКО дОгОвОра 
загубИхме вече?

да не гОвОрИм КаК 
Кметът нИ Обръща 

гръб!

... аКО се Отървем 
От лИдера, мОже бИ 
двИженИетО ще се 

срИне От самО себе сИ. 
бавнО, нО ще се срИне.

нО КаК? тя Изглежда пОпулярна. 
успя да убедИ ФутбОлнИя Клуб, 
дОрИ пОставИ КраК във вратата 

на Кмета...

.. баща й рабОтИ пО наШата 
реКламна КампанИя. 

майКа И е безрабОтна...

наИстИна? И 
мИ Казвате 
тОва едва 

сега?

ОКОлО 50 бИзнеса 
мИнаха От ...
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ИзвИнете ме за 
мИнута. вземете 

пОчИвКа.

..тОй е едИн От 
КлючОвИте нИ хОра...

... да, нО....

г-н въглИщОв! КаК 
мОга да вИ пОмОгна?

...тОва са 
мнОгО парИ.

... неКа да вИдя КаКвО 
мОга да направя...

...КОлКОтО мОже пО-сКОрО, 
пО-дОбре. счИтайте гО за 
свърШенО, г-н въглИщОв.

пО-леснО, ОтКОлКОтО 
ОчаКвах. рейчъл уредИ 

тОзИ превОд.

дОбре пОхарченИ 
парИ, г-н въглИщОв.

сега, трябва да се 
пОявя в телевИзИОннО 
предаване, време е да 
върнем репутацИята 
на тазИ КОмпанИя.

аКО не са дОбре 
пОхарченИ, ще тИ 
хвръКне главата.

И се връщайте на рабОта. 
нямам търпенИе да чуя 
няКаКвИ дОбрИ нОвИнИ.
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татКО! наШИят ОтбОр 
спечелИ мача днес! гОтОвИ 

сме за регИОналнОтО 
първенствО!

тОва е супер, 
мИла...

ИзглеждаШ 
ИзмОрен...

да, ИзмОрен съм. 
Имам предвИд ... 

увОлнИха ме.
дд..днес? 
нО КаК? 
защО?

нарИчат гО 
„преструКтурИране“..

трябвалО да 
„мОдернИзИрат 
дейнОстИте“.

ама тОва няма нИКаКъв 
смИсъл? тИ сИ едИн От 
най-дОбрИте Им хОра... 

защО бИха...

тОй е бИл!

Ох, стИга, сОФИя, 
тОй не е тОлКОва ... 

зъл...

„днес нИ гОстува г-н въглИщОв! г-н 
въглИщОв, КаКвО мИслИте за тазИ 

КампанИя за еКОенергИя?“

„мИсля, че е ИзцялО преувелИчена. 
прОИзвежданетО на елеКтрИчествО е наШата 

спецИалнОст И аКО рабОтеШе с вятърнИ 
турбИнИ, нИе Отдавня щяхме да гО правИм. 

за съжаленИе мнОгО хОра днес се хващат на 
въдИцата на еКОлОгИчнИте алармИстИ.“
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„ФОсИлИа” е най-дОбрИят ИзбОр за наШИя любИм 
град. чИстИ, еФИКаснИ И надежднИ въглИща, 

вместО...“

тОй е бИл, татКО. “ФОсИлИа” 
губИ пОпулярнОст, Кметът 

се съгласИ на нОва среща за 
Обсъждане на реШенИетО за 

равнО пОле със съветнИцИте.

слънчев лъч” ще пОлучИ дОгОвОрът 
И Освен тОва печелИм ОдОбренИетО 

на хОрата. вИдя лИ КОлКО мнОгО 
КОмпанИй И магазИнИ за мИналИ Към 

еКОенергИя напОследъК?

..И тИ, мИла, сИ центърът И 
вОдачът на тОва. нО, все паК, 

не мОга да пОвярвам, че е 
уредИл да ме увОлнят за тОва.

тОва е ужаснО. КаКвО ще 
правИм сега? трябва да И 
двамата да Излезете От 

КампанИята. не сИ заслужава.

мамО! КОлКОтО пО-мръснО 
Играят, тОлКОва пО-сИлнО ще 
се бОрИм! тОва, че са тОлКОва 
злИ е Още пО-гОляма прИчИна 

да се бОрИм с тезИ хОра!

ОсвенО тОва, няма да ме 
върнат на рабОта, аКО 

завИсИ От “ФОсИлИа”. ще сИ 
намеря друга. КаКтО Каза, аз 

съм едИн От най-дОбрИте.

нО КОя е тазИ сОФИя, вОдач 
на градсКОтО двИженИе за 
зелена енергИя? КаКвИ са 

прИчИнИте й?

далИ ще прИеме 
предИзвИКателствОтО 

да гОвОрИ пред 
КамерИте?
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аз съм пОКанена 
да гОвОря пО 
телевИзИята!

ОбадИха мИ се. ШОутО е 
следващата седмИца. не 

съм гОтОва за тОва.

хайде мОля тИ се, сОФИя. мИслИ за 
тОва КатО за ИзпИт. тИ ОпределенО 
сИ гОтОва. едИнственОтО, за КОетО 

гОвОрИШ напОследъК е еКОенергИя И 
възОбнОвяемИ ИзтОчнИцИ. 

знам, нО тОва е разлИчнО! 
мнОгО хОра гледат тОва 

предаване И мнОгО От тях са 
за “ФОсИлИа”. КаКвО, аКО се 

Оплета?

И тОва вече 
КОстваШе 

рабОтата на 
баща мИ...

ще тИ пОмОгнем да 
се пОдгОтвИШ. да 
напИШем заеднО 

аргументИте, аз ще 
съм вОдещИя. 

сОФИя, не сИ лИ 
малКО млада да 
се тревОжИШ за 

елеКтрОцентралИ?! 
защО се занИмаваШ 

с тОва?

слуШай, тОва е най-
дОбрата възмОжнОст, 

КОятО Имаме да 
дОстИгнем всИчКИ тях. 
тИ сИ Известна, сОФИя!
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КатО млад чОвеК аз Имам най-
мнОгО да губя От прОмяната в 
КлИмата. Отнася се ОснОвнО за 

мОете бъдеще.

няма лИ да е пО-дОбре 
да се ФОКусИраШ върху 

ученИетО?

сИгурнО ще запОчна 
унИверсИтет дОгОдИна, 

нО ИсКренО вярвам в 
зелената енергИя И в 

еКОенергИя.

И тОва не е нещО, КОетО 
мОга да пОставя зад 

лИчнИте сИ целИ ИлИ да 
ОтлОжа дО след КатО 

завърШа унИверсИтета.

премИнаванетО Към устОйчИва енергИя е 
спеШнО неОбхОдИмО, аКО ИсКаме да спасИм 

планетата. трябва да действаме сега.

наИстИна лИ мИслИШ, че 
зелената енергИя ще спасИ 
планетата? няма лИ другИ 

възмОжнОстИ?

трябва да прОменИм И 
начИна сИ на жИвОт... 

напрИмер да ядем 
пО-малКО месО И да 

преКарваме ваКанцИИте 
пО-блИзО дО дОма.

нО да, ИзтОчнИцИте на възОбнОвяема 
енергИя са жИзненО важнИ. без да 

премИнем Към въОзбнОвяема енергИя 
не мОжем да разреШИм прОблема с 
прОмяната в КлИмата. пОвече хОра 

трябва да разберат тОва

зелената енергИя 
е самО част 

От реШенИетО. 
неОбхОдИма нИ е 
същО И енергИйна 

еФеКтИвнОст. 
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сОФИя, тИ се реШИла да 
пОпулярИзИраШ ОснОвнО 

дОставчИцИте, прОдаващИ 
еКОенергИя.

нИе запОчнахме тОва КатО местна аКцИя 
за вятърна енергИя, нО ОтКрИхме, че 

мОжем да пОстИгнем Още пОвече, КатО 
станем част От двИженИетО еКОенергИя.

КаКвО 
ИмаШ 

предвИд?
КатО Купувате елеКтрИчествО От едИн От дОставчИцИте на еКОенергИя, 

част От средствата ОтИват за прОеКтИ за защИта на КлИмата.

тОва Означава, че правИШ И нещО 
дОбрО с пОКупКата сИ. нО КаК 

става тОва на праКтИКа?

харесва нИ, че прОдажбата 
на еКОенергИя спОмага 

за ФИнансИранетО на 
нОвИ ИнсталацИИ за 

възОбнОваема енергИя.

те ФИнансИрат другИ 
асОцИацИИ с ОпИт в тезИ 

дейнОстИ. насКОрО, еКОенергИя спОнсОрИра 
неправИтелствената ОрганИзацИя 

ОйКОс за ОсИгуряванетО на слънчева 
енергИя за селсКО учИлИще в танзанИя
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пО-устОйчИвО бъдеще е възмОжнО, нО 
самО със съвместнИ усИлИя. затОва 
наШата КампанИя се ФОКусИра върху 

предОставянетО на ИнФОрмацИя.

нИе можем да го 
постИгнем. 

Изглежда, че ваШата 
КампанИя пОстИга целта 
сИ. нОвИнИте съОбщИха за 

разлИчнИ срещИ между Кмета 
И съветнИцИте. бъдещетО на 
равнО пОле все Още пОдлежИ 

на Обсъждане.

пОмИслИлИ сте за хОрата, 
КОИтО рабОтят във “ФОсИлИа”? 

КаКвО ще се случИ с тях? ще 
загубят лИ рабОтата сИ?? 

възОбнОвяемата енергИя ще 
създаде мнОгО нОвИ рабОтнИ 
места. И премИнаванетО Към 

възОбнОвяема енергИя няма да 
стане за едИн ден, таКа че ще 

Има време за преКвалИФИцИране.. 

ИсКаме да дадем на хОрата 
възмОжнОст да Изберат И 
да предпрИемат първата 

стъпКа Към устОйчИвО 
елеКтрИчествО.

чудеснИ целИ. 
мИслИте лИ, че 
мОжете да гО 
пОстИгнете?

КаК мОже чОвеК да Избере, 
КатО не знае КаКвИ са 

възмОжнОстИте?
зеленОтО 

елеКтрИчествО все Още 
е недООцененО И трябва 

да му дадем Шанс за 
разстеж.
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ОтнОснО ОценКата 
на предлОженИята за 

елеКтрОцентрала в равнО 
пОле.

Имаме два участнИКа 
в търга: „ФОсИлИа“ за 

Изграждане на въглещна 
елеКтрОцентрала; И „слънчев 

лъч“ за Изграждане на 
вятърна Ферма.

гласуванетО 
прИКлючИ..

с 70% мнОзИнствО, 
съветът реШИ да 

предОставИ дОгОвОра 
на „слънчев лъч“.m.
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ИзмИналИ са две 
гОдИнИ, нО уау КаК са се 

прОменИлИ нещата.

вятърнИте турбИнИ на 
„слънчев лъч“ са чудеснО 

реШенИе за града. 
ОбщественОтО съзнанИе 
за прОмяната в КлИмата 

пОстОяннО нараства.

„ФОсИлИа“ вече не е най-
влИятелната КОмпанИя в 

града. вИдяхте лИ тезИ реКламИ 
на „слънчев лъч“? тОва е 
нОвата рабОта на татКО.

еКОенергИя същО е 
нарастнала. сега 45 

нОвИ дОставчИКа 
рабОтят с тях.

аз съм дОбрОвОлКа за тях, заеднО 
с мнОгО другИ младИ хОра. нИе 

запОчнахме ФИнансИране на трИ 
КлИматИчнИ прОеКта с прИхОдИте От 

дОгОвОрИте на хОрата, премИналИ 
Към еКОенергИя.

пО-зеленО 
бъдеще нИКОга не 
е бИлО пО-блИзО.
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Какво мога да направя?

Вкъщи

1.    Преминете към ЕКОенергия. Не само 
това е най-добрият начин, за да сте сигурни, 
че вашият договор за електричество води до 
благоприятни промени, но също е и явен знак 
към производители и политици, че имате 100% 
доверие във възобновяемата енергия. 

Проверете сайта на www.ekoenergy.org >Как да 
купуваме ЕКОенергия

2.     Използвайте възобновяеми източници за 
отопление и климатик в дома, като биогаз или 
термопомпи, които работят с възобновяемо 
електричество. 

3.    Измервайте Вашето потребление на 
електричество и разходите Ви за енергия и се 
опитайте да ги понижите, като:
- обърнете внимание на енергийната 
ефективност на жилището преди да го купите 
или наемете;
- изолирате жилището си;
- перете само пълни перални с дрехи и сушите 
на простир;
- не хабите вода, особено топла вода;
- купувате най-енергийно икономичните 
електрически устройства и ги изключвате, 
когато не ги ползвате;
- готвите с поставен капак и оставяте храната 
да изстине преди да я сложите в хладилника 
или камерата.

Промяната в климата е най-голямото предизвикателство, пред което човечеството е изправено. 
докладите за увеличените емисии на парникови газове и очакваните резултати са повече от 
тревожни. Единствените добри новини са, че знаем как да предотвратим драматична промяна 
в климата. 1) Технически и икономически е възможно да живеем в рамките на една планета. 2) 
Със съвместно усилие, можем да съхраним планетата като дом за бъдещи поколения.  

За съжаление, прекалено малко от властващите приемат проблема на сериозно. Те 
продължават да подкрепят стари решения или предлагат краткосрочни отговори. За щастие 
все повече и повече хора мислят като София: хора, които действат вместо да чакат за 
амбициозни международни договори за климата.

действията на всеки един от нас не са безполезни. Те са търговската марка на нарастваща 
група хора, които вярват, че това е верният път напред. И тази група не ще остане незабелязана 
от политиците, които искат да печелят избори в следващите години. Бизнесите, които искат 
да продават техните продукти през 2020-2030 те. също не могат да останат безучастни. Тези 
действия също имат смисъл за нашия ежедневен живот: можете да спестите много пари и да 
подобрите здравето си, като вземете мерки за по-екологичен живот.
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На пътя

4. Избягвайте карането на кола. Карането на колело и вървенето често са добри и 
здравословни алтернативи.
Ако общественият транспорт не е добра възможност, опитайте да се комбинирате с други 
хора за използването на автомобил – това е чудесен начин да спестявате пари, замърсявате 
по-малко и да направите нови приятели.
5. Ваканциите няма нужда да са далеч от дома, за да бъдат приятни. Избягвайте летенето; 
въздушният трафик е нарастващ източник на емисиите на парникови газове

Яжте разумно

6. Производството и транспортът на храна причиняват огромна част от емисиите на 
парникови газове. За да намалите Вашето участие в това, можете да:
- намалите консумирането на месо и млечни продукти;
- купувате местни, сезонни продукти;
- купувате органични продукти;
- опитате да не купувате повече, отколкото ядете. Започнете с това да следите колко храна 
изхвърляте..

Поддържайте други, за да защитават 
вашите ценности

10. Гласувайте за политици, които вземат на 
сериозно промяната в климата. И поддържайте 
организации, които работят върху промяната 
в климата, човешките права, семейното 
планиране...

Намалете, използвайте повторно, 
рециклирайте

7. Грижете се за вашите неща. Колкото по-
дълго използвате същите неща, толкова по-
малко отпадаци произвеждате и толкова по-
малко енергия трябва да бъде използвана за 
произвеждането на нови

8. Купувайте продукти втора ръка, 
качествени продукти и продукти, които не се 
нуждаят от ненужно опаковане.  

9. Подарявайте устойчиви подаръци. 
Милиони подаръци отиват в дорбите за боклук 
без да са използвани нито веднъж. Вместо 
това, подарете ваучер за театър или масаж, 
или запишете Ваш приятел за място в местната 
обществена градина.

Прочетете повече за ....  
on the EU Climate Action website: 
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Въздесъщата „Фосилиа“ планира да изгради нова въглещна електроцентрала на 
Равно поле. Но те не са единствените заинтересовани: вместо електроцентрала, 
„Слънчев лъч“ иска да изгради вятърна ферма. Предложението на „Слънчев 
лъч“ получава неочаквана подкрепа, когато София и нейните приятели започват 
кампания за популяризирането на възобновяема енергия.
София скоро открива, че това не е въпрос за политици. На отворения пазар 
потребителите могат да избират коя компания да поддържат и какво електричество 
да купуват. След като осъзнава това, тя започва кампания „Преминете към 
ЕКОенергия“.

„Става въпрос за правото на избор. 
Искам просто да помислите за това.“


