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               Специална 3D пешеходна пътека, повишаваща безопасността на пешеходците, 

е идеята на Ивайло Кръстев, ученик в 12 клас от СУ „Козма Тричков“ гр. Враца. С нея 

той победи в онлайн конкурса „Имам Бизнес Идея“ и бе награден от екипа на ОИЦ – 

Враца с първа награда - посещение в София – Тех-Парк на 1 юни, ваучер с паричната 

сума, необходима за реализирането на триизмерната пешеходна пътека, аудио, 

безжична и водоустоичива колонка и грамота. Втората награда с идея за хотел за 

домашни любимци е на Велина, Таня и Александър -  ученици от СУ "Козма Тричков" 

гр. Враца, с ментор г-жа Светла Климова, която ще придружи отбора на 1 юни в София 

Тех – Парк.  
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Всички участници в онлайн конкурса получиха блутут колонки, осигурени от 
Централното координационно звено при Администрацията на Министерски съвет. В 

офиса на Областен Информационен Център – Враца постъпиха 12 предприемачески 

идеи за онлайн конкурса, в който се състезаваха 18 участника. Идеите на младежите са 

атрактивни и добре представени, учениците насочват мисленето си в социална насока, 

здравословно хранене, безопасност на движението по пътищата и екология. ОИЦ – 

Враца ще подкрепи две от идеите за реализиране - триизмерна пешеходна пътека и 

интерактивен контейнер, в който да се гласува с фасове и капачки. „Враца е една от 

най-активните области с най много клипове, дори имаме  участници, изпратили своите 

предложения в други области“, отбеляза на церемонията управителят Цветана Иванова. 

Тя поздрави учителите, присъсващи на събитието и благодари за активността на 

всички. 


