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Димитър Буров
152-ма съдии са обслужвали срещите през есента на сезон 2012/13 г. в Югозападната
„В” група, сочи статистиката на velsport24.com.
Броят на главните рефери, които Зоналната съдийска комисия е използвала за 120-те
срещи в третия ешелон е 54. Това прави средно по 2,22 мача на един ръководещ съдия
през есенния полусезон. С най-голямо доверие по терените на Югозападната "В" група
могат да се похвалят трима арбитри. Столичанинът Димитър Буров и колегите му
Людмил Павлов от Етрополе и Бисер Никифоров от Перник са единствените с по четири
наряда.

Людмил Павлов

В листата на ръководещите съдии през сезон 2012/13 г. присъстваха и две дами.
Международната съдийка Димитрина Милкова и колежката ѝ Християна Гутева
записаха по един наряд.

Своя дебют като ръководещ съдия на ниво Югозападна трета дивизия направи само
един рефер. Благоевградчанинът Симеон Великов получи доверие и вече има в
кариерата си два мача.

Данаил Захариев
Общо 88 асистенти са взимали наряди във "В" група. 45 от тях са от столичната колегия,
13 са представителите от област Благоевград, по 9 са тези от Перник и Кюстендил, по 6
- от Пазарджик и от регион София.
Класацията при асистентите безапелационно оглави Милко Николов. Столичанинът
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натрупа осем назначания. Останалите лайнсмени стигнаха максимум до четири мача
през есенния дял от шампионата. Милко Николов навърши пределната за съдийския
занаят възраст – 45 години. Той е популярен в гилдията и като най-добрият синоптик
сред арбитрите.

Бисер Никифоров

В ролята на резервни съдии най-често са влизали шестима млади арбитри. Осем
назначения е получил Методи Павлов от София, следван от колегата си Павел Цеков с
шест мача. Четирима арбитри са събрали по пет наряда извън игралното поле. В
списъка присъстват столичаните Станимир Тренчев и Димитър Стайков, както и
колегите им Симеон Великов от Благоевград и Максим Максимов от Костинброд. Общо
45 съдии са изпълнявали функции на резервни арбитри. Десет от тях са новите
попълнения в ранглистата, които получават наряди само като резервни съдии в трета
дивизия.

Призът за най-много изгонени футболисти единодушно взима Данаил Захариев.
Столичанинът е отстранил от игра седем играчи само за 180 игрови минути. Следващият
по строгост арбитър в Югозападната "В" група през тази есен е Людмил Павлов от
Етрополе с шест изгонени състезатели. Йордан Воденичаров от Сандански и Младен
Пенев от Кюстендил пък са вдигнали по четири червени картона. Общо 19 от 54-те
арбитри са отстранили състезатели от третия ешелон. В класацията за най-много
мачове без показан червен картон е Димитър Буров. В ръководените от него четири
срещи, той никога не е вкарал в употреба картонът с червен цвят. Този факт е още един
добър атестат за отличното му представяне по терените на Югозападната "В" група.
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