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Георги Иванов ще укротява страстите на мача между Балкан (Ботевград) и Ботев (Ихтиман)
Зоналната Съдийска комисия повери битката за оцеляване в ЮЗ Трета лига между
Балкан (Ботевград) и Ботев (Ихтиман) на елитния рефер Георги Иванов. Възпитаникът
на НСА „Васил Левски“ ще има за асистенти Димитър Русев и Димитър Зафиров. За
реда и дисциплината извън терена ще следи Георги Андреев. Делегат на двубоя пък ще
бъде Кънчо Димитров, който до началото на 2018 г. бе председател на СК при ЗС на
БФС – София. Бившият рефер от „А“ група направи официално завръщане сред
длъжностните лица в трета дивизия в миналия кръг.

Кънчо Димитров
Международният арбитър Волен Чинков бе изпратен на срещата между Миньор
(Перник) и Марек (Дупница). Тъчрефери ще бъдат Драгомир Милев и Павлин Михайлов.
Четвърти съдийски представител ще бъде Николай Ангелов. Делегатско завръщане в
ЮЗ Трета лига след повече от 7-годишна пауза ще направи секретарят на зоналната СК
Стоян Алексиев.

Бившият арбитър от „А“ група дебютира като делегат в трета дивизия на 2 октомври
2011 г. на срещата между Чепинец (Велинград) и Велбъжд (Кюстендил), припомнят
статистиците на velsport24.com. Мачът, игран на стадиона в Ракитово тогава завърши
без голове. Впоследствие кариерата на Стоян Алексиев тръгна в друга посока и той
прекрати делегатските си изяви. През декември 2018 г. той бе утвърден за секретар на
зоналната СК и се завърна като служител на БФС.

Юристът Иво Андреев ще раздава правосъдие в мача между лидера Хебър
(Пазарджик) и Надежда (Доброславци). Странични арбитри ще бъдат Тони Кирилов от
Радомир и Владислав Павлов от Перник. Четвърти съдия на мача е Мартин Марков.
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Делегат ще бъде Николай Минков от София.

Сблъсъкът между Сливнишки герой (Сливница) и Оборище (Панагюрище) бе възложен
на бившия играч на Марек Георги Николов. Засади ще маркират Петър Митрев и
Борислав Колев. Четвърти съдийски представител ще бъде Светослав Михайлов, а
делегат – Иван Алексиев. Всички длъжностни лица са от София.

Записващият последен сезон Младен Пенев от Кюстендил получи наряд за двубоя
между Беласица (Петрич) и Пирин (Разлог). По-рано през този сезон служителят на
Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ бе главен съдия и на друго регионално
дерби, в което съперници бяха Вихрен и Беласица (1:0). Тъчрефери на двубоя в Петрич
ще бъдат Георги Георгиев от Самоков и Калоян Кацаров от Дупница. Четвърти съдия
ще бъде Любомир Терзийски от Кюстендил. Делегатското назначение бе връчено на
шефа на БФС – Перник Валентин Лазаров.

Столичанинът Ивайло Ненков ще следи за спазването на правилата на двубоя между
Банско и Чавдар (Етрополе). Странични съдии ще бъдат Иво Сотиров от София и
Адриан Стефанов от Перник. За резервен арбитър бе определен Петър Николов.
Делегатските функции ще изпълнява председателят на БФС – Благоевград
Александър Кабзималски.

Столичният рефер Стоян Арсов ще взима съдийските решения в мача Септември
(Симитли) – Велбъжд (Кюстендил). Негови асистенти ще бъдат Станислав Груев и Иван
Радославов. Ред около резервните скамейки ще създава Мурад Адем. Оценките на
реферите ще напише Пламен Коцев. Всички длъжностни лица са от София.

Възпитаникът на НСА „Васил Левски“ Йото Гарабедов взе мача Спортист (Своге) –
Рилски спортист (Самоков). Тъчарбитри ще бъдат Андрей Николов и Боян Станчев.
Нарядът за четвърти рефер отиде при Венцислав Митрев, а за делегат – при Цветан
Цоков, всички от София.

Главен представител на футболната Темида на срещата между Германея (Сапарева
баня) и Вихрен (Сандански) ще бъде Вилиян Видинов. Лайнсмени ще бъдат Георги
Минев и Борислав Понорски. За четвърти арбитър бе определен Мишел Милчев.
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Делегатското назначение бе връчено на шефа на БФС – Кюстендил Евгени Йорданов.

Борислав ЙОРДАНОВ

3/3

