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Дискусионен панел, Габрово  

 
• В каквa роля сте участвали в процеса на енергийна трансформация 

във Вашата община/организация?  

• Какви бяха мотивиращите фактори на Вашата община/организация 
за предприемане (или непредприемане) на действия в трите 
области, засегнати в дискусията – сгради, електромобилност и 
интелигентни технологии? 

• Какви са основните постижения и бариерите пред процеса? 

• Кой е най-удовлетворяващият Ви резултат? Защо? 

• Кое е най-голямото Ви разочарование? Защо? 

• Какви са Вашите препоръки за подобряване ефективността на 
предприеманите действия? 
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО  

И ЗА АКТИВНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ! 


