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Електронно издание на Централно военно окръжие      Брой 07/ 2022 г. 
 

 
Централно военно окръжие 
 

През последните години, като 

следствие от приетите през 2020 и 

2021 години изменения и допълнения 

в Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България и Пра-

вилника за неговото прилагане, бяха 

изпълнени редица нови задачи, отна-

сящи се към националната сигурност. 

Горецитираните изменения опреде-

лиха нова дейност, а именно изпълне-

ние на срочна служба в доброволния 

резерв. ЦВО и военните окръжия ра-

ботят за увеличаване на броя на кандидатите за военна служба и повишаване на подготовката 

на резервистите, като се отчита повишен интерес от българските граждани в тази насока. Това 

е предпоставка за попълване на въоръжените сили с квалифицирани и мотивирани военнос-

лужещи, в това число резервисти и запасни, което в крайна сметка подобрява способностите 

на Българската армия. В описания процес усилията на ЦВО и военните окръжия приоритетно 

са насочени към младите хора. 

За анализ на описаната по-горе дейност, както и за отбелязване на 11 години от създава-

нето на Централно военно окръжие, на 01.07.2022 г., в хотел „Хармония“, курортен комплекс 

Пампорово беше проведено тържествено честване на годишнината. Гости на мероприятието 

бяха старши лейтенант Даниела Георгиева – най-известното рекламно лице за популяризи-

ране на военната служба и службата в доброволния резерв. За постигнати успехи в професи-

оналната си дейност и във връзка с годишнината бяха наградени военнослужещи и цивилни 

служители от ЦВО и военните окръжия. 

 

Габрово 
 

Във връзка с честването на 130 години от рождението на 

бореца Дончо Колев, по известен като Дан Колов, на 

19.07.2022 г., в град Плачковци се извърши откриване на 

бюст-паметник на големия български борец. Военно ок-

ръжие II степен – Габрово, под ръководството на начал-

ника на Централно военно окръжие, съвместно с кмета 

ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН 

Важни събития и годишнини  
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на гр. Плачковци, организираха разкриване на щанд 

за популяризиране на военната служба и службата 

в доброволния резерв сред обществеността. 

В разкриването на щанда участваха военнос-

лужещи и цивилни служители от Военно окръжиеI 

степен – Русе и Военно окръжие II степен – Габ-

рово. За целта бяха осигурени необходимите рек-

ламно-информационни материали (афиши и дип-

лянки) за нуждите на мероприятието.  

На це-

ремонията присъстваха кметът на община Трявна, об-

ластният управител и заместник-областният управител 

на област Габрово, началникът на Централно военно 

окръжие - полковник Георги Петков, заместник-начал-

никът на щаба на ЦВО - подполковник Милен Добрев, 

началникът на Военно окръжие II степен –Габрово, 

подполковник Кристиян Гранджан, президентът на 

Българската федерация по борба, дарители и много 

граждани. 
 
         Отбелязване рождението на Васил Левски 

 

На 18.07.2022 г. жителите и гостите на град 

Габрово отбелязаха, с поднасяне на венци и 

цветя, 185 години от рождението на Васил Лев-

ски. Честването беше организирано от Регио-

нална библиотека „Априлов-Палаузов”. В знак на 

признателност пред живота и делото на Апостола 

на Свободата, цветя пред Възпоменателната мо-

рена поднесоха началникът на Военно окръжие II 

степен – Габрово, подполковник Кристиян Гран-

джан и неговият заместник майор Георги Геор-

гиев. 

 

Ямбол 

 

На 18.07.2022 г. в гр. Ямбол беше открит па-

метник на Васил Левски за отбелязване на 185-та го-

дишнина от рождението на Апостола.  

Бюст-паметникът на Васил Левски в Ямбол, 

чийто автор е скулпторът Любомир Добрев, беше от-

крит с празнична церемония, в която участваха пред-

ставителни военни части от гарнизон Ямбол, Духо-

вият оркестър при народно читалище „Съгласие-

1862” и деца от ямболските детски градини и учи-

лища. На събитието присъстваха кметътна града - 

Валентин Ревански, областният управител на област Ямбол - Васил Александров, председа-

телят на общинския съвет - Антон Шиков, кметовете на общини, ВРИД началникът на Во-

енно окръжие ІІ степен – Ямбол - майор Иван Бъчваров, командири на военни формирования, 

общински съветници и много граждани. Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий 
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- архиерейски наместник на Ямболска духовна околия отслужи водосвет за освещаване на 

паметника в съслужение със свещеноиконом Янко. Идеята за изграждане на паметника е на 

сдружение „Левски – Дяконът” и е от преди 8 години. Община Ямбол подпомага начинанието 

през 2021 година, като родолюбивата кауза на града обедини децата от ямболските училища 

и детски градини, както и много граждани, които събраха сумата за изграждането му. 

 

Кюстендил 

На 18.07.2022 г. по повод отбелязване 185 години от рождението на Апостола на сво-

бодата – Васил Левски, подполковник Димитър Димитров – начал-

ник на Военно окръжие II степен – Кюстендил и майор Росен Наков 

– заместник-началник на Военно окръжие II степен – Кюстендил, 

той и началник на сектор, положиха цветя пред паметника на Васил 

Левски. 

Отбелязването на годишнината се 

състоя пред бюст-паметника на Апостола. 

Присъстваха още кмета на община Кюс-

тендил – Петър Паунов, областният упра-

вител Катя Димитрова, председателят на 

общинския съвет Иван Андонов, народни 

представители, директорът на Регионален 

исторически музей – Валентин Дебочички, 

представители на партии, институции и 

граждани.   

 

Сливен 

На 18.07.2022 г. в гр. Сливен бяха отбелязани 185 години от рождението на Апостола на 

свободата Васил Левски. На възпоменателната церемо-

ния, която се състоя от 19:30 ч. на едноименния площад 

пред паметника на Васил Левски присъстваха жители и 

гости на града. 

В словото си кметът на град Сливен - Стефан Радев 

отбеляза, че освен вдъхновител, организатор и двигател 

на националноосвободителната борба, Дякона е и визи-

онер, който още тогава говори за чиста и свята репуб-

лика и за равенство между хората, а ние, като наслед-

ници на велики българи трябва достойно и мъдро да па-

зим и предаваме техните завети на идните поколения.  

Церемонията по честването започна със строяване 

на почетния караул и продължи с поднасяне на венци и 

цветя пред паметника на Васил Левски. Пред събралото 

се множество на площада прозвуча рецитал за Левски в изпълнение на Театрална студия 

„Хвърчащите хора” при Военен клуб – Сливен.  

Своята почит по повод годишнината изразиха областният управител - Веселин Вълчев, 

кметът Стефан Радев, председателят на Общински съвет – Сливен - Димитър Митев, депутати 

от гр. Сливен, общински съветници, началникът на Сливенския гарнизон - полковник Любо-

мир Вачев, директорът на ОД на МВР – Сливен, старши комисар Димитър Величков, предс-

тавители на военно-патриотични съюзи, исторически дружества, граждански сдружения, 

училища, организации, граждани и служители от Военно окръжие II степен – Сливен. 

Пазарджик 
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На 18.07.2022 г., в град Пазарджик бе почетена 185-тата годишнина от рождението на Ва-

сил Левски. Събитието беше организирано от община Пазарджик и общински комитет „Ва-

сил Левски“. В церемонията участваха началникът на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик 

- подполковник Петър Петров, областният управител Андрей Гечев, заместник-областният 

управител Петя Цанкова, секретарят на община Пазарджик - Румен Кожухаров, представи-

тели на институции, на патриотични организации, ученици и много граждани. Подполковник 

Петър Петров поднесе цветя пред паметника на Апостола на свободата от името на Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик. 
 

Търговище 
 

На 18.07.2022 г., по повод 185-тата годишнина от рождението на Апостола и в знак на 

почит към делото му, пред барелефа на Ва-

сил Левски в град Търговище бяха поло-

жени венци и цветя от началника на Во-

енно окръжие II 

степен – Търго-

вище, представи-

тели на местната 

власт, институции, 

училища, детски 

градини, неправителствени организации и граждани. Тази дата при-

съства ежегодно в културния календар на Община Търговище. Нача-

лото е поставено през 2016 г. по инициатива на кмета - д-р Дарин 

Димитров и Второ СУ „Професор Никола Маринов“ – Търговище. 

 

Шумен 

На 18 юли в град Шумен бяха отбелязани 185-тата годишнина 

от рождението на Васил Левски и 144-тата годишнина от освобожде-

нието на града.  

Честването посветено на Апостола на свободата започна в 

10.30 часа пред паметника му в града, с духова музика и рецитал на 

стихове, изпълнени от възпитаници на Центъра за подкрепа за лич-

ностно развитие – ОДК „Анастас Стоянов” град Шумен.  

Тържественото отбелязване на годишнината продължи с поднасяне 

на венци и цветя, с участието на военнослужещи от 29-ти механизи-

ран батальон – Шумен.  

На церемонията 

присъстваха областният 

управител, кметът на 

град Шумен, председателят на Общинския съвет, 

деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от 

НВУ „Васил Левски“, началниците на гарнизон 

Шумен и на Военно окръжие ІІ степен –Шумен и 

много граждани. 

В 11.00 часа във Военен клуб –Шумен с 

празничен концерт на Градския духов оркестър 

„Михаил Биков” бяха отбелязани 144 години от 

освобождението на град Шумен. 
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 Ловеч 

 

На 04.07.2022 г. областният управител на област Ловеч, господин Виктор Стойчев, се 

срещна с младежите от първа смяна на срочна служба в доброволния резерв от областта. На 

срещата присъства началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Краси-

мир Костов. Областният управител поздрави младежите за избора, който са направили - не 

само да завършат пълния курс на срочната служба, но и да свържат живота си с тази профе-

сия. „Държавата ще подсигури стабилността на службата и това е още един път, по който 

младите да останат тук, в България”, коментира той. Областният управител благодари на Во-

енно окръжие II степен – Ловеч за активното съдействие и подпомагане на младежите във 

всеки етап от кандидатстването им за срочна служба в доброволния резерв. Благодарност към 

военното окръжие изказаха и младежите. Те споделиха, че са кандидатствали с голямо жела-

ние, службата е отговорила на очакванията им и че са доволни че продължават да служат във 

Въоръжените сили на Република България, във военното формирование в град Ловеч. 
 

Габрово 

На 20.07.2022 г., във връзка с предстоящото национално честване на 145–тата годиш-

нина от Шипченската епопея, се проведе заседание на областния управител на град Габрово. 

В заседанието взеха участие, началникът на Централно военно окръжие – полковник Георги 

Петков, заместник-началникът на Щаба на Централно военно окръжие – подполковник Ми-

лен Добрев и началникът на Военно окръжие II степен – Габрово подполковник Кристиян 

Гранджан. 
 

 
Плевен 
 

На 24.07.2022 г., редник Иванчо Фердинандов Мицев, ветеран от Втората световна 

война, роден в с. Ленково, община Гулянци, об-

ласт Плевен навърши достолепните 100 години. В 

чест на ветерана, кметството на селото и близките 

на столетника организираха тържество на което 

присъстваха представители на централната и мес-

тната власти, роднини, близки и приятели. 

По случай 100 годишния му юбилей Начал-

никът на Военно окръ-

жие I степен – Плевен, 

полк. Иван Иванов 

приветства ветерана с 

поздравителен адрес 

от името на личния 

състав на военното окръжие, като му пожела здраве, мир и спо-

койствие в семейството му. Поздравителният адрес беше връчен 

от майор Недко Неделчев - началник на сектор „ВОКРВС” на Во-

енно окръжие I степен – Плевен. 

По същия повод председателят на Областния съвет на 

СВВБ, подполковник от запаса Йончо Вутов прочете заповед и 

Връзки с органите на централната и местната власт 

 

Взаимодействие с военни формирование и структури 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  6  

връчи предметни награди „Пластика – щит“ от името на министъра на отбраната и плакет от 

Областния съвет на СВВБ - гр. Плевен. Поздравителен адрес беше връчен и от г-н Илиян 

Христов - председател на Дружество „Военноинвалид”- град Плевен. 

 

 
Централно военно окръжие 
 

 

В изпълнение на заповед на началника на Централно военно окръжие – полковник Ге-

орги Петков, считано от 22.07.2022 г., цивилен служител Георги 

Йорданов Ерев - главен експерт в отделение „Логистика” в щаба 

на Централно военно окръжие беше освободен от длъжност. 

По време на службата си в редовете на въоръжените сили 

на Република България Георги Ерев винаги е изпълнявал слу-

жебните си задължения професионално, отговорно и всеот-

дайно. Същият започва своята трудова дейност в Централно во-

енно окръжие на 03.10.2011 г., когато е назначен на длъжност 

„Главен специалист” в отдел „Финансово-стопански дейности”. 

През изминалите повече от 10 години г-н Ерев е заемал раз-

лични длъжности в ЦВО, включително и „Началник на сектор”, 

като към датата на освобождаването си от длъжност изпълня-

ваше длъжността „Главен експерт” в отделение „Логистика”. 

По повод прекратяване на трудовите правоотношения на г-н Ерев с Централно военно 

окръжие, за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните му задълже-

ния, за дългогодишна безупречна работа, доказани професионални и личностни качества, съ-

щият беше награден с поздрави-

телен адрес и предметна наг-

рада „Плакет на Централно во-

енно окръжие” от началника на 

Централно военно окръжие, 

полковник Георги Петков. 

 

Кюстендил 
 

На 23.07.2022 г., цивилен 

служител Николай Василев 

Минчев – експерт в офис за военен отчет в общини Сапарева баня, Бобов дол и Бобошево 

беше освободен поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Личният 

състав на Военно окръжие II степен – Кюстендил му пожела дълъг живот, много здраве и 

късмет. 
 

 
Перник 

На 04.08.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Перник, подполковник Пе-

тър Петров проведе занятие с длъжностните лица по отбранително-мобилизационна подго-

товка в зоната на отговорност на окръжието, относно отсрочване от повикване във Въоръже-

ните сили на запасни и техника-запас при мобилизация за периода 2022-2023 г.  

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители 

 

Обучения, семинари и стажове 
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На срещата присъстваха областният управител на област Перник – Кирил Стоев, екс-

пертът по отбранително-мобилизационна подготовка на областта и експертите в общините 

Перник, Радомир, Брезник, Земен и Ковачевци. 

На занятието бяха съгласувани и координирани дейностите по отсрочване съгласно 

„Указания на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на достав-

ките” и заповед на началника на Централно военно окръжие, относно отсрочването на запаса. 

По време на занятието подполковник Петър Петров даде указания, относно координи-

ране на взаимодействието с общините в зоната на отговорност на Военно окръжие II степен – 

Перник, по отношение на предстоящия преглед на готовността за представяне на техниката-

запас с мобилизационно назначение от собствениците-физически и юридически лица. 
 

Ямбол 
 

В периода от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. на военен отчет бяха вписани първите пе-

тима резервисти от първия випуск, преминал през трите етапа на срочна служба в добровол-

ния резерв в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново. Резервистите са от зоната на отговор-

ност на Военно окръжие II степен – Ямбол и получиха военноотчетните си книжки от ВРИД 

началника на окръжието - майор Иван Бъчваров. Резервистите са проявили желание да про-

дължат да изпълняват военна служба във военни формирования в гарнизон Ямбол и част от 

тях бяха назначени на длъжности във военни формирования от състава на Сухопътни войски. 
 

 
Ловеч 
 

На 04.07.2022 г. в дирекция „Бюро по труда”(ДБТ) – Ловеч се проведе информационна 

среща на младежите от първа смяна на срочна служба в доброволния резерв с младежи, тър-

сещи работа. Представителят на Военно окръжие II степен-Ловеч информира търсещите ра-

бота за условията, реда и необходимите документи за кандидатстване във въоръжените сили, 

като предостави информационни брошури. Резервистите разказаха за срочната служба, пока-

заха снимки от войнския живот и отговориха на всички поставени въпроси интересно и увле-

кателно. Участниците в срещата бяха поздравени от госпожа Ирина Митева –директор на 

ДБТ – Ловеч, която изрази своята увереност, че срочната служба в доброволния резерв ще 

привлича вниманието на все повече младежи, които търсят своята реализация. 
 

Добрич 
 

На 04.07.2022 г. служители от Военно окръжие ІІ степен – Добрич със съдействието на предста-

вители от дирекция „Бюро по труда” в града, организираха среща с български граждани от областта, 

отговарящи на изискванията за военна служба, служба в доброволния резерв и срочна служба в 

доброволния резерв. На срещата взеха учас-

тие майор Генади Генов - заместник начал-

ник на Военно окръжие ІІ степен – Добрич, 

той и началник сектор ВОКНА, цивилен слу-

жител Гинка Иванова - експерт в сектора и 

редник Ивайло Панайотов, завършил като 

първенец на първия випуск резервисти, из-

пълняващи срочна служба в доброволния 

резерв. Беше предоставена информация, 

относно необходимите документи, реда за кандидатстване, преминаването и предимствата 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища 
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на срочната служба в доброволния резерв. Кандидатите, отговарящи на условията бяха за-

писани в регистъра на потенциални кандидати на Военно 

окръжие ІІ степен – Добрич 

 

Търговище 
 

На 05.07.2022 г., началникът на Военно окръжие II 

степен – Търговище, експертът по набиране на кандидати 

и експертът в офиса за военен отчет в община Търговище 

се срещнаха с безработни лица на възраст до 40 години. 

Домакин на срещата бе Териториална дирекция „Бюро по 

труда“ – Търговище. Проявилите интерес, получиха под-

робна информация за условията и предимствата на воен-

ната служба, службата в доброволния резерв, срочната служба в доброволния резерв и за въз-

можностите за обучение във висши военни училища.  

 

 
Варна 
 

На 13.07.2022 г., за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните 

задължения, дългогодишна безупречна работа, доказани 

професионални и личностни качества, по повод придо-

бито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и 

прекратяване на трудовите правоотношения, в тържест-

вена обстановка, от името на началника на Централно 

военно окръжие беше награден цивилен служител Ма-

ринчо Иванов Маринов. Наградата - „Плакет на Цент-

рално военно окръжие“ беше връчена от началника на 

Военно окръжие I степен – Варна - капитан I ранг Све-

тослав Маринов Попов, в присъствието на целия личния 

състав на окръжието.  
 

 

На 29.07.2022 г., за постигнати отлични резултати 

при изпълнение на функционалните за-дължения, дълго-

годишна безупречна работа, доказани професионални и личностни качества, по повод придо-

бито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

и прекратяване на трудовите правоотношения, в тър-

жествена обстановка, от името на началника на Цент-

рално военно окръжие беше наградена цивилен служи-

тел Хрисима Димитрова Обретенова. Наградата - „Пла-

кет на Централно военно окръжие“ беше връчена от на-

чалника на Военно окръжие I степен – Варна - капитан 

I ранг Светослав Маринов Попов, в присъствието на 

целия личния състав на окръжието 

Хасково 

За проявен професионализъм, отговорност и пос-

тигнати високи резултати при изпълнение на служеб-

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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ните си задължения, както и по случай 11 години от създаването на Централно военно окръ-

жие, със заповед на началника на Централно военно окръжие - полковник Георги Петков 

беше наградена с грамота цивилен служител 

Виолета Йорданова Колева – главен специа-

лист в сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация” във Военно окръжие II 

степен – Хасково. Наградата беше връчена от 

началника на военното окръжие - подполков-

ник Петър Петков. 

 
 
 Силистра 
 

За проявен професионализъм, отговор-

ност и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения и по слу-

чай 11 години от създаването на Централно военно окръжие цивилен служител Ивелина Ми-

хайлова беше наградена с „Грамота”. 
 

Търговище 
  

За постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните си задължения, 

дългогодишна безупречна работа, доказани професионални и лич-

ностни качества, както и по повод прекратяване на трудовите право-

отношения, със заповед на началника на Централно военно окръжие 

с предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие“ беше 

награден цивилен служител Димитър Стоянов Димитров - главен 

специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адап-

тация“ във Военно окръжие II степен – Търговище. Предметната наг-

рада беше връчена от началника на окръжието. 
 

 
Плевен 

 

На 29.07.2022 г., ВВВУ „Георги Бенков-

ски“ – Долна Митрополия изпрати своя 71-ви 

випуск „Полковник Борис Дрангов“ от кур-

санти, кадети и студенти. 

Ритуалът по присвояване на първо офи-

церско звание на курсантите, връчването на 

свидетелствата на кадетите на Професионалния 

сержантски колеж и дипломите на абсолвен-

тите от гражданските специалности, се проведе 

на централния площад „Възраждане“ в град 

Плевен. 

Сред гостите на тържеството бяха Стани-

мир Георгиев, заместник-министър на отбра-

Други 
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ната, ген.-лейтенант Цанко Стойков, заместник-начал-

ник на отбраната, Илия Милушев, съветник по сигурност 

и отбрана на президента на България, генерал-майор Ди-

митър Петров, командир на ВВС, военните аташета по 

отбраната на Виетнам, Полша и Румъния. 

Централно военно окръжие беше представено от 

полковник Георги Петков – началник на окръжието и 

полковник Иван Иванов – началник на Военно окръжие 

I степен – Плевен. 

Церемонията завърши с тържествен марш на площада, където присъстващите на риту-

ала поздравиха випускниците. 
 

Смолян 
 

На 02.07.2022 г., пред площадното пространство на читалище „Орфееви гори“ в град 

Смолян беше открит Бюст-паметник на легендарния Капитан Петко войвода.  

Знакова за родопчани е 1870 година, когато благодарение на 

наученото в чужбина, Петко Киряков превръща дружината си в 

действаща въоръжена сила на тракийско-родопското население със 

собствен печат и надпис: „Трак. Р. Бълг. В. Друж., 1870 г.” (Тра-

кийска Родопска Българска Военна Дружина). С това воеводата за-

явява своята готовност да брани и Родопите. След освобождението 

капитан Петко заминава в Русия. Там е представен на импера-

тор Александър II, който го произвежда в чин „Капитан“ от руската 

армия и му дава орден за храброст „Георгиевски кръст“ за участие 

във войната. На откриването на паметника присъстваха представи-

тели от община Смолян, директорът на ОД на МВР в града, начал-

никът на Военно окръжие II степен – Смолян, командирът на 101-ви 

Алпийски полк и много граждани и гости на града. Присъстващите 

поднесоха венци и цветя пред паметника. 

 

Шумен 

 

През месец юли беше проведен открит турнир по тенис на маса „ВО-Шумен 2022”, в 

който взеха участие военнослужещи и цивилни служители от различните формирования на 

гарнизон Шумен.  

Срещите се проведоха на принципа на пряката 

елиминация. Шестнадесетте участници бяха разпреде-

лени на четири групи.  

Финалът беше спечелен от ц.сл. Деян Димитров 

от военно формирование 24350 – Кочово. На второ 

място се класира старшина Димитър Христов от во-

енно формирование 22720 – Смядово, а трети ц.сл. 

Мирослав Марков от Военно окръжие ІІ степен –Шу-

мен. 

Финалистът бе награден с купа и грамота, а кла-

сиралите се на второ и трето място получиха грамоти. 

Наградите бяха връчени от подп. Георги Георгиев. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_II_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Шампионатът по тенис на маса на ВО-Шумен се провежда за трета поредна година, 

като тази година бе открит и се реализира в специализирана спортна зала „Юнак” град Шу-

мен. 
 

 
 

 

 

 


