
   
   
 

 

АНКЕТНА КАРТА 

 

Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и 

препоръки, които ще са полезни за изследване на възможностите за 

стимулиране на предприемачеството на територията на СНЦ „МИГ 

„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.  

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време! 

 

Инструкция за попълване: Моля, изберете предпочитания от Вас 

отговор. 

 

1. Имате ли желание да станете предприемач? 

Да                                        Не

2. В каква сфера бихте развили собствен бизнес? 

Земеделски дейности 

Селски туризъм 

Производство на хранителни 

продукти 

Производство на енергия и 

компост 

Развитие на местни 

занаятчийски дейности 

Търговия с хранителни 

продукти 

Транспортна и/или логистична 

дейност 

Услуги за населението 

3. От какво се нуждаете, за да станете предприемач? 

Да разработя идеята си 

Да придобия предприемачески 

умения 

Намиране на бизнес партньори 

Начален капитал 

Технически съвети, свързани с 

производството 

Разработване на стратегия за 

управление и маркетингови 

стратегии 

Информация за потенциала, 

риска и тенденциите на пазара 

Достъп до информация за 

различни финансови източници 

Обучение и консултантска 

помощ 

4. Каква форма на подкрепа бихте искали да получите от Местната 

инициативна група, ако започнете да развивате стопанска дейност? 

Обучения и консултантска 

помощ 

Информация за възможности за 

финансиране по европроекти и 

други донори 

 Консултиране при изготвяне на 

бизнес планове и пазарни анализи 

Предприемане на действия, 

свързани с разкриване на нови 

пазарни ниши 



   
   
 

5. Къде бихте искали да намирате информация за започване и/или 

развитие на бизнес? 

Браншови организации 

Специализирани издания 

Община Главиница/ община 

Ситово 

Неправителствени и 

консултантски организации 

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово 

Крайдунавска Добруджа” 

6. Кои са мотивиращите фактори, според Вас, за започване и/или 

развитие на собствен бизнес? 

Лична изява, реализация на 

собствените идеи 

Подходящ момент за завоюване 

на бизнес - територия 

Субсидиране от държавата и от 

други институции 

Икономическа принуда 

Безвъзмездно финансиране по 

европроекти 

По-високи доходи 

Независимост 

7. Кое би Ви попречило да стартирате бизнес на територията на МИГ? 

Недостатъчно подкрепяща 

предприемачество бизнес среда 

Липсата на подходящо 

образование и професионална 

квалификация 

Не знаете кой може да ви 

помогне да развиете бизнес идеята 

си 

Липсата на финансиране 

Прекалено големи изисквания за 

стартиране на малък бизнес 

 Намиране на пазари и клиенти 

Намиране на подходящи 

помещения за производство/ 

услуги 

8. Бихте ли кандидатствали с проекти към Стратегията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“? 

Да                                                                           Не 

9. Вашата възраст е :  

До 30 години включително   

 Над 30 години до 50 години 

включително  

 Над 50 години 

10. Вашият пол е:  

Мъж                                                          Жена 


