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Симеон Петров
Опитният Симеон Петров от София ще раздава правосъдие в знаковия двубой между
Сливнишки герой (Сливница) и Малеш (Микрево). Домакините заемат третото място, а
гостите от Микрево водят в класирането и са на крачка от професионалния футбол.
Любопитна подробност е, че Петров бе главен съдия на срещата и през есента. Тогава
„Малеш” спечели с 2-1. Лайнсмени на срещата ще са
Юлиян Тодоров
и
Димитър Павлов
. За четвърти арбитър е назначен
Борислав Ненков
.

22-годишният бивш юноша на Локомотив (Пловдив) Цанко Миндалов от Стамболийски
ще реферира двубоя между Германея (Сапарева баня) и Перун (Кресна). Засади ще
маркират колегите му
Георги Шопов
от
Брацигово
и
Деян Георгиев
от Стамболийски. Резервен съдия е
Иван Бундов
от Стамболийски.

Сблъсъкът между Миньор (Бобов дол) и Бенковски (Пазарджик) бе поверен на арбитри
от София. Централен съдия е Петър Доровски. Флагът ще вдигат Ангел Кирчев и Во
лен Чинков
. Назначението за четвърти арбитър получи
Цветомир Георгиев
.
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Петър Доровски

Седми мач в своята кариера на ниво трета дивизия за настоящият сезон ще свири Коста
дин Стойчев
от София. Той бе пратен в
Нови Искър
, където едноименният тим на домакините ще има за съперник Витоша (Долна Диканя).
По тъчлинията ще се изявяват
Олег Панайотов
и
Пламен Колев
. Съдийската четворка от столицата допълва колегата им
Иво Ценов
.

Арбитри от колегията в Кюстендил ще обслужват двубоя между Места (Хаджидимово)
и Беласица (Петрич). Главен съдия ще бъде
Младе
н Пенев
. Първи асистент е
Калоян Кацаров
от
Дупница
, а втори Радослав Димитров
. Спокойствие около резервните скамейки ще създава дупнишкият юрист
Йонко Гергов
.

Мартин Стоименов
Йордан Воденичаров от София ще води мачът между Бенковски (Костинброд) и Перун
(Кресна). Негови асистенти ще бъдат
Станислав Станев и Любо
мир Стоичков
. Четвърти арбитър е
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Кирил Юруков
.

Мартин Стоименов от София ще надува свирката в двубоя Хебър (Пазарджик) - Пирин
(Разлог). Той ще бъде подпомаган от колегите си
Добромир Митев
и
Велизар Ангелов
. Ролята на резервен съдия ще изпълнява
Борислав Митрев
.

Пернишкият рефер Мартин Никифоров ще следи за спазването на правилата на
срещата между отборите на Велбъжд (Кюстендил) и Витоша (Бистрица). Негови
асистенти ще са
Андрей Михайлов и Тони
Кирилов
Резервен съдия е
Димитър Димитров
.
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