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Симеон Великов
Първи официален мач като главен рефер в трета дивизия ще запише в неделя
благоевградския съдия Симеон Великов.

Йото Гарабедов
Той ще влезе под №50 в ранглистата на Югозападната „В” група с наряда си за срещата
между Струмска слава (Радомир) и Миньор (Бобов дол). До момента броят на съдиите,
ръководили мачове в трета лига е 49.

Асистенти на Симеон Великов ще бъдат съгражданите му Николай Попниколов и
Борислав Арабаджийски. Четвърти арбитър е Ивайло Ганчев. Делегат на срещата е
бившия рефер Любен Ангелов. Столичанинът е член на Зоналната съдийска комисия и
ще следи „под лупа” представянето на рефера-дебютант.

Димитър Буров
Домакинството на лидера Марек (Дупница) срещу Ботев (Ихтиман) е възложено на Йото
Гарабедов от София. Тъчрефери са Любин Димитров и Станислав Станев. Смените ще
извършва колегата им Павел Цеков. Пратеник на БФС е добре познатия ексрефер
Валери Петровски от столицата.

Крайно интересен се очертава да бъде мача между Места (Хаджидимово) и Витоша
(Бистрица). Гостите изпаднаха в нещо като миникриза и загубиха първото място, което
държаха до седмия кръг.
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Волен Чинков
Съставът на Места пък ще хвърли всички сили за трите точки, подсилен от няколко
играчи с дълъг стаж в „А” група. Правосъдие в срещата ще раздава Димитър Буров от
София. Засади ще маркират Драгомир Милев и Петър Симов. Четвърти съдия е
Александър Йорданов. Отговорник за двубоя е председателя на БФС за област
Благоевград Александър Кабзималски.

Сблъсъкът между Велбъжд (Кюстендил) и Сливнишки герой (Сливница) ще свири
Волен Чинков от София. Флаговете ще вдигат Борислав Митрев и Генчо Зарев.
Дисциплината около резервните скамейки ще контролира Йонко Гергов от Дупница.
Пратеник на Зоналния съвет е Драгомир Стоянов от София.

Иван Бундов

Арбитри от колегията в Пазарджик ще пътуват до Кресна, където ще следят за
спазването на правилника на мача между Перун и Германея (Сапарева баня).
Централен съдия е Иван Бундов от Стамболийски. Лайнсмени са Георги Димитров от
Пазарджик и Георги Шопов от Брацигово. Резервен съдия е Невелин Гугутков от
Септември. Делегатският наряд взе Валентин Борисов от София.

Петър Джугански

Двубоят между Оборище (Панагюрище) и Витоша (Долна Диканя) е поверен на Петър
Джугански. Синът на шефа на арбитрите у нас – Никола Джугански е зачислен в
столичната съдийска колегия. Функциите на негови помощници ще изпълняват Милко
Николов и Велизар Ангелов. Четвърти съдия е Красимир Атанасов. Шефът на футбола
в област Пазарджик Спас Иванов е делегат на срещата.

Ивайло Ненков
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Столичният рефер Ивайло Ненков ще ръководи двубоя между ОФК Пирин
(Благоевград) и Рилски спортист (Самоков). Срещата ще се играе на осветление и ще
започне от 18,00 часа, тоест два часа по-късно от останалите седем мача в
Югозападната „В” група. Асистенти ще бъдат Христо Коцовски и Борислав Понорски.
Резервен съдия е Методи Павлов. Делегатското назначение получи Андон Мърваков от
Петрич.

3/3

