
 

 
 
 

 

 
 
 

New pathways of youth to labour market through lifestyle self – employment  
Project No. 2017-3-LT02-KA205-005536 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 1  

Анекс 2.  

Оценка на обучаемите за успешните истории на млади предприемачи 

 

Име на обучаемия  

Подпис  

 

Моля, оценете 12-те успешни истории, използвайки зададените критерии 

Заглавие на успешната история 
 

       

Име на успешна история No. 1    

а) Историята е лесна за проследяване    

б) Харесва ми съдържанието на историята, тъй като тя ясно показва дейностите 
и напредъка на човека при развиване на неговия бизнес 

   

в) Успешната история беше вълнуваща и ми даде дълбоко разбиране за 
лайфстайл предприемачеството  

   

г) Тези успешни истории за успех са добър пример за мен 
Бихте ли създали свой бизнес на базата на някоя от успешните истории. Моля, 
пояснете. 
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г) Тези успешни истории за успех са добър пример за мен 
Бихте ли създали свой бизнес на базата на някоя от успешните истории. Моля, 
пояснете. 

 
 

   

 

 


