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Симеон Петров
Симеон Петров от София бе избран за главен съдия на двубоя между тимовете на
Септември (Симитли) и Оборище (Панагюрище). Рефер №1 по мачове в трета лига за
последните няколко години, ще надува свирката за четвърти път през настоящия сезон.
Тъчарбитри ще бъдат колегите му Станислав Станев и Георги Великов. Четвърти
съдийски пратеник е Ленко Витанов от Разлог. Делегат на срещата е Евгений Минчев.
Столичанинът е член на Зоналната дисциплинарна комисия.

Христо Шиндаров

Битката за първото място между Пирин (Благоевград) и Сливнишки герой (Сливница) бе
поверена на рефер от най-високата категория. Правосъдие ще раздава
международният арбитър Александър Костадинов. Роденият в намиращото се край
Симитли - село Черниче, все по-често е викан за официални мачове в трета дивизия.
Лайнсмени ще бъдат Виктор Главински и Николай Кънчев. Ред около резервните
скамейки пък ще създава Иво Ценов. Изявите на арбитрите ще бъдат следени от
бившия рефер Кънчо Димитров.
Младен Пенев

Христо Шиндаров ще контролира страстите на двубоя между Германея (Сапарева баня)
и Спортист (Своге). Панагюрският рефер ще запише втора изява за сезона по терените
на Югозападната „В“ група. Общинският съветник от възрожденския град ще бъде
придружаван в Сапарева баня от помощниците си Георги Шопов от Брацигово и Георги
Стоянов от Пазарджик. Четвърти представител на Темида е Станислав Апостолов от
Стамболийски. Официално лице на БФС за мача е Петър Стайков от Пазарджик.

Марио Спасов
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Сблъсъкът между Миньор (Перник) и Вихрен (Сандански) бе възложен на подготвения
за всякакви битки кюстендилски рефер Младен Пенев. Засадите ще маркират
съгражданите му Владимир Владимиров и Николай Спиридонов. Резервен съдия ще
бъде Емилиян Антонов. Оценките за представянето на арбитрите ще напише Кирил
Панайотов от София.

Станимир Тренчев

Марио Спасов от Сливница пък бе изпратен на срещата между Струмска слава
(Радомир) и Балкан (Варвара). Първи асистент е съгражданинът му Мартин Миладинов,
а втори – Радослав Вутов от Своге. Четвърти арбитър ще бъде Владислав Светославов
от Перник. Делегатското назначение бе връчено на Венцислав Давидков от
Благоевград.

Методи Павлов

Нарядът за главен рефер на мача Велбъжд (Кюстендил) – Септември (София) взе
набиращият скорост столичанин Станимир Тренчев. Флаговете ще вдигат Борислав
Митрев и Павел Драгомиров. Четвърти съдия е Ивайло Младенов от Дупница. Делегат
е Емил Вулов от София, който е член на Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС –
София.

На стадион „Димитър Лекин“ в Хаджидимово ще премерят сили тимовете на Места и
Беласица (Петрич). Двубоят ще реферира Методи Павлов от София. Странични съдии
ще бъдат Христо Коцовски и Кирил Попов. Четвърти съдия е Йордан Воденичаров от
Сандански. Пратеник на футболната централа е секретаря на БФС – Благоевград
Атанас Петкашев.
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