АНКЕТНА КАРТА
Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни
за анализа на потенциала и възможностите за развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм на
територията на СНЦ „Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.
Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!
Инструкция за попълване: Моля, напишете или изберете отговор, който в най-голяма степен се отнася за
Вас!
1. Развитието на какъв вид туризъм, според Вас, е най-подходящо за даденостите на територията на СНЦ
„Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““:
културен туризъм (във всичките му форми –
събитиен туризъм
исторически,
археологичен,
етнографски,
ловен туризъм
поклоннически)
винен туризъм
селски туризъм
спортен, приключенски и хоби туризъм
екотуризъм в т.ч. зелен туризъм, алтернативен
гурме туризъм
туризъм, биопродукти
друг вид туризъм: ....................................
здравен туризъм (балнео, СПА, уелнес)
2. Кой е най-популярният, според Вас, исторически, археологичен, етнографски и/или поклоннически обект за
всяка от общините Главиница и Ситово?
3. Кой е най-известният, според Вас, природен обект и/или маршрут от общините Главиница и Ситово?
4. Коя е най-интересната, според Вас, атракция и/или събитие за всяка от общините Главиница и Ситово?
5. Кои забележителности, според Вас, на територията на Вашата община (Главиница или Ситово) биха
впечатлили туристите?
6. Моля, посочете поне един обект/събитие/атракция, които Вие считате, че туристите трябва задължително
да посетят във Вашата община (Главиница или Ситово).

7. Какви възможности знаете Вие за настаняване и хранене на туристи на територията на Вашата община
(Главиница или Ситово) в хотели, къщи за гости и други места?

8. Провежда ли се във Вашата община (Главиница или Ситово) местен празник (фестивал, сбор, курбан или
др.)? Моля, ако има такъв, посочете къде и на коя дата.
9. Как бихте описали с няколко думи виждането си за развитие на местен и/или друг вид алтернативен
туризъм на територията на общините Главиница и Ситово?

10. Моля посочете, откъде Вие получавате информация за обект/събитие/атракция на територията на СНЦ
„МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““:
11. Вие сте представител на:
Публичен сектор
Стопански сектор
12. Вашата възраст е:
До 30 години включително
Над 30 години до 50 години включително
13. Вашето образование е:
Основно
Средно
14. Вашият пол е:
Мъж

Нестопански сектор
Друго ……………..
Над 50 години до 65 години включително
Над 65 години
Висше
Друго ……………
Жена

