Уважаеми народни представители,
Във връзка със „зелените” седмици в Народното събрание ще бъдат проведени два
конкурса: конкурс за „най‐зелена парламентарна” група и „най‐зелен” депутат и
конкурс „Зелената идея през фотообектива на депутата”.
Конкурс за „най‐зелена парламентарна” група и „най‐зелен” депутат
Условие за участие в конкурса са готовност и желание от ваша страна да се ангажирате с
дейности по пестене на ресурси – електричество, газ, гориво.
В зелената книжка, която ви подарихме, ще намерите много идеи за най‐различни
начини, по които можете да пестите тези ресурси – например можете да замените
традиционните електрически крушки с енергоспестяващи, да поставите топлинна
изолация на жилището си или да използвате по‐екологични начини за придвижване в
градски условия (примерно метро или велосипед).
В книжката ще откриете също така количествени показатели за вашия въглероден
отпечатък или емисиите СО2, които се отделят в резултат на ежедневните ви дейности.
Месечните сметки на вашето домакинство за ток, газ или емисиите от годишния пробег на
вашия автомобил ще ви дадат представа за настоящия ви въглероден отпечатък. С
помощта на количествените показатели можете лесно да пресметнете напредъка, който
сте постигнали с дейностите по пестене на ресурси.
Конкурсът започва на 1 юни 2010 г. и ще приключи на 31 август 2010 г.
За да участвате в конкурса, от вас се очаква най‐късно до 15 септември 2010 г. да
изпратите на адреса на Българско училище за политика (Ул. „Цар Шишман” 17, ап. 4,
София 1000) или на електронната ни поща (office@schoolofpolitics.org) следната
информация:
1) средния месечен разход на електроенергия на вашето домакинство за периодите:
от 1 март до 31 май 2010 г. и от 1 юни до 31 август 2010 г., измерен в kWh;
2) средния месечен разход на газ (ако е приложимо) на вашето домакинство за
периодите: от 1 март до 31 май 2010 г. и от 1 юни до 31 август 2010 г., измерен в
кубични метри;
3) вида на автомобила, който ползвате според условната класификация на стр. 8 от
Зелената книжка, и средния месечен пробег на автомобила ви за периодите: от 1
март до 31 май 2010 г. и от 1 юни до 31 август 2010 г., измерен в километри.
За онези от вас, които са постигнали най‐добри резултати в дейностите по пестене на
електричество, газ и автомобилно гориво, са предвидени награди. Те ще бъдат раздадени
по време на втората „зелена” седмица, която ще се проведе през октомври 2010 година
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Конкурс „Зелената идея през фотообектива на депутата”
Ако обичате да фотографирате и се впечатлявате не само от красиви природни гледки, а и
от последиците от човешката дейност върху околната среда, както и от модерни еко‐
технологии, ще очакваме вашите най‐добри фотографии най‐късно до 15 септември 2010
година. Най‐оригиналните и впечатляващи снимки ще бъдат включени в изложба по
време на втората „зелена” седмица, която ще се проведе в Народното събрание през
октомври 2010 г.
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