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Ленко Витанов
Топреферът на Разлог – Ленко Витанов ще ръководи двубоя на водача Пирин
(Благоевград) срещу гостите от Места (Хаджидимово). Срещата се явява бенефис за
легендарния арбитър, който ще сложи край на активната си съдийска кариера в
Югозападната „В“ група. В продължение на 11 сезона Ленко Витанов бе в нарядите на
третия ешелон. В първите два бе в ролята на асистент, а след това като главен рефер
натрупа близо 50 срещи.
„Дебютният му мач в Югозападната трета дивизия бе на двубоя между Струмска слава
(радомир) и Сливнишки герой (Сливница) през 2004 година“, припомниха пред velsport2
4.com
паметливи съдийски експерти.

Людмил Павлов
Помощници на арбитъра от Разлог ще бъдат Мирослав Максимов от Сандански и Ангел
Карадалиев от Петрич. Четвърти представител на Темида ще бъде Йордан
Воденичаров от Сандански. Пратеник на БФС е столичанина Цветан Цоков.
Международният рефер Николай Йорданов ще надува свирката в битката за второто
място между Сливнишки герой (Сливница) и Септември (Симитли). За негови асистенти
бяха избрани Димитър Добромиров и Дениз Соколов. Резервен съдия ще бъде Васимир
Ел-Хатиб. Представител на Зоналната футболна централа е едно от лицата на СК –
Любен Ангелов.
Сблъсъкът между Спортист (Своге) и Миньор (Перник) бе поверен на замразения в „А“
група – Георги Димитров. Лайнсмени ще бъдат Владимир Велев и Кирил Попов.
Четвърти арбитър е Методи Павлов. Делегатският наряд бе връчен на Николай Добрев
от София.

Георги Андреев
Съдийска тройка от Етрополе бе изпратена на двубоя между Балкан (Варвара) и
Германея (Сапарева баня). Главен арбитър ще бъде Людмил Павлов, подпомаган от
съгражданите си Иван Станев и Тодор Василев. За четвърти съдия бе определен
Марио Спасов от Сливница. Делегат на двубоя е областният футболен шеф Спас
Иванов.
Мач №3 в кариерата си ще запише столичанинът Георги Андреев, който ще следи за
нормалното протичане на двубоя между Септември (София) и Ботев (Ихтиман). Засади
ще маркират Павел Драгомиров и Илиян Мърваков. Ред около резервните скамейки ще
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създава Симеон Петров. Делегатското присъствие ще оформи Пламен Коцев от София.

Борислав Ненков
За трети път по терените в трета дивизия ще се появи и друг рефер, който направи
своя дебют през тази футболна есен. Иво Андреев ще свири срещата между Вихрен
(Сандански) и Струмска слава (Радомир). Първи асистент е Александър Александров от
Кюстендил, а втори – Генчо Зарев от София. Четвърти съдия е Иво Ценов от
столицата. Представянето на арбитрите ще оценява силният човек в БФС –
Благоевград Александър Кабзималски.
Двубоят между Беласица (Петрич) и Велбъжд (Кюстендил) ще ръководи Борислав
Ненков от София. Тъчрефери са перничаните Александър Михайлов и Данаил
Петракиев. Резервен съдийски представител на мача е Ивайло Ненков, който е брат на
главния арбитър. Делегат на срещата е Илия Солунов от Дупница.
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