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Петър Доровски
Петър Доровски от София ще ръководи мачът на откриването в Югозападната „В”
АФГ. Дебютният двубой в третия ешелон противопоставя в събота отборите на Перун
(Кресна) и Балкан (Ботевград). Той ще бъде подпомаган от тъчреферите
Димитър Стоилов
от
Кюстендил
и
Ангел Ки
рчев от София. Резервен съдия е
Иво Герасимов
от
Бобов дол
. Срещата ще се играе с 24 часа по-рано от останалите мачове заради празника на град
Кресна
.

Първият официален мач на Локомотив (Септември) срещу Бенковски (Пазарджик) е в
ръцете на Младен Пенев от Кюстендил. Арбитърът от града под Хисарлъка ще бъде в
комбинация със съгражданина му
Емил Манасиев и Калоян
Кацаров
от
Дупница
. Дупнишкият топадвокат
Йонко Гергов
е четвърти съдия.

Любопитният старт на Места (Хаджидимово) и Сливнишки герой (Сливница) и е поверен
на арбитри от столицата. Назначението за главен рефер получи Виден Стоянов.
Негови асистенти ще са
Светлин Симеонов
и
Юлиан Тодоров
. Резервен съдия ще бъде
Костадин Стойчев
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Виден Стоянов

22-годишният бивш юноша на Локомотив (Пловдив) Цанко Миндалов от Стамболийски
ще реферира двубоя между Витоша (Долна Диканя) и Витоша (Бистрица). Засадите ще
маркират колегите му
Стоян Михайлов
и
Георги Шиндаров
от
Панагюрище
. Резервен съдия е
Деян Георгиев
от Стамболийски.

Симеон Петров ще надува свирката в Пазарджик, където ще премерят сили тимовете
на Хебър (Пазарджик) и Струмска слава (Радомир). На опитния столичанин ще помагат
Милко Николов
и
Борислав Митрев
. Резервен съдия е
Борислав Ненков
.

Колегата му Пламен Божидаров (София) получи доверие за двубоя между Пирин
(Разлог) и Велбъжд (Кюстендил). Ще му асистират
оян Вълчев
и
Иван Иванов
. Назначението за резервен съдия получи
Светослав Джевизов
.

Кал
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Германея (Сапарева баня) посреща ОФК Костинброд, а двубоят ще свири Димитър
Буров
от Со
фия
. Правото да маркират засади е дадено на
Дениз Соколов
и
Олег Панайотов
. Назначението за резервен съдия взе
Йордан Воденичаров
.

Георги Иванов
Съдийска тройка от Благоевград ще контролира за спазването на правилата на мача
между Миньор (Бобов дол) и Септември (София). Централен съдия ще е
Георги Иванов
. Флаговете ще вдигат
Костадин Миндов
и
Андон Стойчев
. Четвърти арбитър е
Георги Стоянов
.

Днес стана ясно, че ФК Авангард (Бачево) няма да стартира в новото първенство на
трета дивизия. Поради тази причина съдийското назначение за двубоя между Ботев
(Ихтиман) и „Авангард” пропадна. Срещата бе възложена на Росен Кръстев от Перник
с асистенти
Деница Крумова
и
Данаил Петракиев
. За четвърти рефер бе определен
Владислав Светославов
.
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