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Възпитаникът на Школа 
А&Б шуменецът Марин Йор-
данов заслужи място в наци-
оналния отбор на България за 
Първата младежка олимпиа-
да по информатика, съобщи 
ръководителят на школата 
д-р Бисерка Йовчева. След 
проведеното на 18 юли в 
Ямбол последно контролно 
състезание на разширения 
младежки национален отбор 
по информатика вече са ясни 
учениците, които ще пред-
ставят страната ни на Пър-
вата eвропейска младежка 
олимпиада по информатика. 
Това са: Марин Йорданов от 
Шумен, Мартин Копчев от 
Габрово, Захари Маринов от 
Плевен, Константин Каменов 
от София, Георги Петков от 
Варна, Виктор Кожухаров от 
Русе, Добрин Башев от Габ-

Светлана НИКОЛОВА
Днес в МБАЛ-Шумен се 

очаква дарение от Сдруже-
ние „Солидарност Швейца-
рия – Източна Европа”, съоб-
щи Боряна Налетова,  член на 
сдружението. Тя е единстве-
ният  представител на страна-
та ни в „Солидарност Швей-
цария – Източна Европа”, с 
чиято помощ и съдействие се 
осъществява дарителската 
дейност на швейцарците към 
български болници и социал-
ни домове.

Камионът, който се очаква 
да пристигне в МБАЛ-Шумен, 
ще достави болнично обо-
рудване - 38 болнични легла, 

Сто деца и ученици от Де-
тска градина „Пролетна дъга” 
в Шумен и от Основно учи-
лище „Христо Ботев” в село 
Ивански прекараха незабра-
вим ден в конезавод „Каби-

Светлана НИКОЛОВА
Ансамбълът за народни 

песни и танци „Мадара“ към 
шуменското читалище „То-
дор Петков-1963“ с хореог-
раф Борис Иванов участва 

Шуменецът спечели място в националния отбор
за Първата младежка олимпиада по информатика

рово и Андон Тодоров от Бла-
гоевград.

Марин Йорданов не за 
първи път радва шуменци 

със своите пости-
жения. Той е ученик 
от VII клас на ППМГ 
„Нанчо Попович“, 
като за следващата 
учебна година е при-
ет в паралелката по 
информатика в VIII 
клас на същото учи-
лище.  Той е възпи-
таник на Школа А&Б 
и още от четвърти 
клас заема призови 
места на българс-
ките състезания по 
информатика. През 
тазгодишния състе-
зателен сезон Марин 
спечели два златни и 
един бронзов медал. 

„Пожелавам на Марин спо-
койна подготовка и успешно 
представяне на престижното 
състезание“, каза Бисерка 

Йовчева.
Олимпиадата се организи-

ра по инициатива на Републи-
ка България с участието на д-р 
Бисерка Йовчева, Школа А&Б 
и Шуменския университет. В 
организацията на олимпиада-
та са включени над 30 уважа-
вани институции, представени 
на сайта на олимпиадата ejoi.
org и във фейсбук-страницата  
European Junior Olympiad in 
Informatics – EJOI. ШЗ

38 прилежащи шкафчета, 40 
матрака, столове и болнични 
материали.

Швeйцapcкoтo благо-
творително cдpyжeниe e 
ocнoвaнo пpeз 2005 г. и вeчe 
12 гoдини ce aнгaжиpa c 
дapитeлcкa кaмпaния. Дo 
мoмeнтa e ocъщecтвилo нaд 
50 хyмaнитapни пpoeктa, кaтo 
ca пpeдocтaвeни дapeния зa 
бoлници, SOS – детски сели-
ща, coциaлни дoмoвe, пoжap-
ни кoмaнди  и дp. в нaд 10 oб-
лacтни гpaдoвe в България.

„Предвиждаме през 
есента  още едно дарение в 
Шумен – то ще бъде за дома 
за стари хора“, каза Боряна 
Налетова.

Сдружение „Солидарност 
Швейцария – Източна 

Европа” прави дарение
на шуменската болница

Аплодисменти за ансамбъл 
„Мадара“ в Черна гора

в международен фолклорен 
фестивал в Черна гора. В него 
се включиха изпълнители от 8 
страни, както и местни съста-
ви. „Шуменските танцьори за 
пореден път представиха до-
стойно града ни и България 

и завладяха публиката с 
прекрасните си фолклорни 
изпълнения като заслужи-
ха исрени аплодисменти“, 
каза Анета Мутафчиева, 
председател на НЧ „Тодор 
Петков-1963“.

Много настроение създадоха великолепните изпълнения на ансамбъл „Мада-
ра“ в Черна гора. Снимка Личен архив

юк” край Шумен, организи-
ран за тях от община Шумен 
по Програма ЗОВ.

Малчуганите разгледаха с 
интерес Музея на коня, който 
представя редица експонати, 
свързани с развитието на ко-

невъдството от древността до 
наши дни. Децата бяха впе-
чатлени  от фотосите, илюс-
триращи незаменимата роля 
на коня в живота на човека, 
от купите и наградите от със-

тезанията в конния спорт.
Малките посетители се въз-

ползваха от възможността да 
пояздят малките понита и да 
се разходят из комплекса.

„Между децата и конете 
съществува особена връзка. 

Общуването с конете учи де-
цата  на отговорност, нови 
усещания и разширяват кръ-
гозора им. Ездата на открито 
възстановява онази връзка с 
природата, която големият и 

шумен град ни кара да забра-
вим“, сподели един от треньо-
рите по езда от „Кабиюк”.

Лятното училище завър-
ши с пикник на открито. Де-
цата получиха „сладки”  по-
даръци. ШЗ

Незабравим ден за 
деца от Шумен и

с. Ивански в „Кабиюк“

Вълнуващо и емоционално за децата бе посещението в конезавод „Кабиюк“.

Марин Йорданов


