
Новото лице на информационния 
лидер на Южна България

Becmнuk „Марuца“ е най-големuяm 
u npeдnoчumaн регuонален 

eжeднeвнuk в Българuя, наследнuk 
на жypнaлucmuчecku mpaдuцuu, 

дamupaщu om 1878 г.

Bceku делничен ден 24 cmpaнuцu /събота 32 
страници/, с вoдeщume новuнu, koмeнmapu 
u аналuзu в разлuчнu сферu на общесmвенuя 
жuвom.

РазnространяВа се в ЗО общuнu В Южна 
Българuя с общо населенuе 900 000 души.

Разnространява се в областuте: Пловдив, Пaзapджuk, 
Смолян, Beлuннгpaд, Кърджали, Хасково.  
Градове: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, 
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница, 
Димитровград, Любимец, Харманли,иленград, Ивайловград, 
Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Минерални бани,
Стамболово.www.piero97.com



Приложения

 E Понеgелнuk - Бuзнес
 E Bmopнuk - Агро
 E Сряgа - Имоmu
 E Чеmвърmъk - ЗgраВе, ОбразоВанuе,
 E Пеmьk - ТВ npuлoжeнue
 E Събоmа - Уukeнg

 
 ИЛИЯНА КАРАЛАНОВА

Докато репетира с оркестъра на 

Пловдивската опера, в ушите на ди-

ригента Симеон Пиронков-син зву-

чи познатият стих на Стефан Ца-

нев: „Връщам се в Стария Пловдив 

като при стара любовница: всичко 

уж е познато до втръсване, а искаш 

да го изпиташ отново”.

За първи път от 25 години ви-

енският възпитаник се връща под 

тепетата с концерт в памет на име-

нития си баща, от чиято смърт през 

2020-а се навършват 20 години.

Макар да прекарва по-голямата 

част от живота си извън България, 

Симеон Пиронков-син не къса връз-

ката с родината. Доказва го еруди-

раният му изказ, доста по-богат от 

речта на много нашенци, които ни-

кога не са напускали пределите на 

България. Постига го, като общува 

с немного на брой, но стойностни 

събеседници от родината. „Съпру-

гата ми е българка, цигуларка. С 

нея и с нашия син говорим на бъл-

гарски. Даже се смеем на хора, кои-

то живеят в чужбина и предпочитат 

да си услужат с думата на чуждия 

език. Това не ни е симпатично”, каз-

ва Пиронков, който е една от най-

активните и признати фигури на съ-

временната австрийска музикална 

сцена. Професор е по дирижиране в 

Университета за музика и сценични 

изкуства във Виена.

„Уча студентите на отговорност 

към текста и вечно любопитство. 

Никога да не работят с готови ре-

шения. При мен няма вярно и греш-

но. Артистът е силен само тогава, 

когато е автентичен. А то винаги е 

свързано с широки познания. Тряб-

ва да имаш глобален поглед върху 

времето, в което е написано про-

изведението, върху архитектурата, 

изобразителното изкуство, литера-

турата от този период, не само да се 

занимаваш с конкретната партиту-

ра”, съветва Пиронков. Убеден е, че 

ако не беше музикант, щеше да се 

занимава с история на изкуството.

Сред изтъкнатите му студенти 

са музикалният директор на Пло-

вдивската опера Диан Чобанов и 

директорът на Софийската фил-

хармония Найден Тодоров, с които 

Пиронков е изключително горд. 

Важна причина за посещението му 

е и Драгомир Йосифов, с когото са 

приятели и колеги от години. „Той 

и Диан Чобанов познават много до-

бре творчеството на баща ми. Диан 

е последният изпълнител на “Нощ-

ната музика” за голям оркестър 

преди 10 години със Софийската 

филхармония”, разказва дириген-

тът. Надява се музиката „да заго-

вори” пловдивчани, защото исто-

рията, която разказва, е вълнуваща. 

„Публиката винаги усеща и оце-

нява моментите на автентичност”, 

смята Пиронков.

Удоволствието от преживяване-

то ще допълни брилянтният цигу-

лар Яна Дешкова, концертмайстор 

на Оркестъра в Олборг, Дания. Тя 

ще представи резервна част от из-

вестния концерт в ла мажор за ци-

гулка и оркестър на Моцарт - мал-

ко позната, макар и изключителна в 

своя изказ и оригиналност творба. 

Навремето цигуларят, който я из-

пълнявал, не бил доволен от вто-

рата ӟ част. А Моцарт, вместо да 

я преправи спрямо желанията на 

изпълнителя, я е написал наново, 

разказва диригентът.

Виенският възпитаник се завръща в Пловдив 

с концерт за първи път от четвърт век

Ако не ти 

изнася, 
смени канала

Ñïîðåä Ñèìåîí Ïè-

ðîíêîâ ãîëåìèÿò ïðî-

áëåì íà ñúâðåìåííèÿ çðè-

òåë å òúðïåíèåòî. Íèå 

èñêàìå âåäíàãà äà áúäåì 

çàäîâîëåíè, äà êîíñóìè-

ðàìå, äà íè ñå èçÿñíè çà 

êàêâî ñòàâà äóìà, çà äà 

ìîæåì äà ãî ñìåíèì - 

êàêòî ñìåíÿìå êàíàëèòå 

íà òåëåâèçîðà. Òîâà å 

áîëåñò íà íàøåòî âðåìå 

è îò íåÿ ìóçèêàòà ñòðà-

äà íàé-ìíîãî, çàùîòî çà 

íåÿ å íóæíî íàé-ãîëÿìî 

òúðïåíèå. Âñå ïîâå÷å 

õîðà î÷àêâàò äà ïðîçâó-

÷è ìóçèêà è òÿ äà èì å 

ïðèÿòíà, äà èì äîñòàâè 

íÿêàêúâ êîìôîðò. Îòè-

âàò íà êîíöåðò è èñêàò 

äà ñå îòïóñíàò. “Òîâà å 

íåùî, êîåòî íå ìîãà äà 

ñõâàíà”, êàçâà äèðèãåí-

òúò.
Òîé îáÿñíÿâà êàê â 

ïðåäèøíè âðåìåíà ïóá-

ëèêàòà å èñêàëà òî÷íî 

îáðàòíîòî - äà ïîëó÷è 

èìïóëñ è äà ïðåæèâåå 

êàòàðçèñ. Ñòàðèòå 

ãúðöè íå ñà îòèâàëè íà 

òåàòúð äà ñå óñïîêîÿ-

âàò, à äà ñå íàïðÿãàò. 

Òå ñà ñêàíäèðàëè çàåäíî 

ñ àêòüîðèòå, èìàëî å 

íåâåðîÿòåí îáìåí ìåæäó 

ïóáëèêà è ó÷àñòíèöè. 

Ãðúöêèÿò òåàòúð ðà-

áîòè ñ 3 èëè 4 îñíîâíè 

ñþæåòà, êîèòî ïóáëèêà-

òà å ïîçíàâàëà îòëè÷íî. 

Îòèâàëè ñà íå çà äà èì 

ðàçêàæàò èñòîðèÿòà, 

êîÿòî ñà çíàåëè âåëè-

êîëåïíî, à çà äà èì ÿ 

ðàçêàæàò ðàçëè÷íî.

Роналдиньо 

затрупа с 

подаръци 

пловдивчанин Дама-пилот поразява врага 

с летящия танк Ми-24
16

17

15

Чорапи с лика 

на гаджето за 

смели дами

Необикновен симфоничен концерт с

 двама диригенти и „невидим” оркестър 

ще прозвучи пред пловдивската публика 

тази вечер в Дома на културата 

„Борис Христов”. В центъра му е 

голямата „Нощна музика” на 

Симеон Пиронков-баща - ключово

произведение в българския репертоар 

след Втората световна война.

Голямата 

„Нощна музика”на 

Пиронков омагьосва 

тепетата

Òóðèçúì â ìóçèêàòà - 

òàêà Ñèìåîí Ïèðîíêîâ íàðè-

÷à èçÿâèòå íà èçïúëíèòåëè 

êàòî Äåéâèä Ãàðåò è Àíäðå 

Ðèéî, êîèòî, ìàêàð è îòëè÷-

íè ìóçèêàíòè, ãðàâèòèðàò 

îêîëî øîó ðåïåðòîàðà. 

Òîâà, ïî äóìèòå ìó, å ñâúð-

çàíî ñ ôèíàíñîâèòå èíòå-

ðåñè íà ãîëåìè èíñòèòóöèè. 

×èñò áèçíåñ, êîéòî íÿìà 

ìíîãî îáùî ñ ìóçèêàòà.

“Çà îïåðíèÿ æàíð òåçè 

ïðîöåñè ñà íåèçáåæíè, çà-

ùîòî òîé å äúëáîêî êîí-

ñåðâàòèâåí è ãóáè ïóáëèêà. 

Îïðåäåëåíè èíñòèòóöèè ñå 

îïèòâàò äà ôîêóñèðàò èí-

òåðåñà êúì îïåðàòà, êîåòî 

ñàìî ïî ñåáå ñè íå å ëîøî. 

Ïðîáëåìúò å â ïîõâàòè-

òå, ñ êîèòî òå ñè ïðåäñòà-

âÿò, ÷å ùå ñïå÷åëÿò ïóá-

ëèêà êúì òîçè æàíð, êîéòî 

âèíàãè å áèë ìíîãî åëèòà-

ðåí. Òîâà íå ñàìî íå ïîìàãà, 

íî è âðåäè íà êëàñè÷åñêàòà 

ìóçèêà, ïîäâåæäà ïóáëèêà-

òà”, ðàçñúæäàâà Ïèðîíêîâ. 

Ïî äóìèòå ìó, øîóáèçíå-

ñúò âèíàãè å ôóíêöèîíèðàë 

äîáðå, êîãàòî å áèë ÿñåí â 

èçêàçà è íàìåðåíèÿòà ñè. 

Íî ñòàâà ñìåøåí, êîãàòî å 

áåçñòèëåí.

ВЕЛИКАТА ИЗМАМА - ШОУБИЗНЕС VS. КЛАСИКА

Уике
нд

Архитектура

ИМОТИ
Строителство

Започна 
строителството  
на Platinum-
homes, запазете 
новия си 
дом там 14

Нов начин на живот
Жилищен комплекс  „Южен парк”,  кв. „Беломорски”

Директно от инвеститора 
 0885 800 642  www.mai-invest.eu

Строителен надзор

Инвеститорски

контрол
Управление

на проекти

бул. "Васил Априлов" №20, ет.4

тел.: +359 (32) 594 301

e-mail: office@kima.bg

  ДАНИЕЛА АРНАУДОВА

Пететажен паркинг за 
191 коли е планиран за те-
рена на ул. „4 януари” №36 
(бивш ТЕЛК). Идеята на 
Общината беше лансирана 
още в мандата на екскмета 
Иван Тотев, но на този етап 
проектът е одобрен и съ-
гласуван с НИНКН. От РИ-
ОСВ също са дали зелена 
светлина за изграждането 
на многоетажния паркинг, 
който чака строително 
разрешение, съобщават от 
надзорната фирма „Кима 
консулт“. Идеята е съоръ-
жението да поеме голяма 
част от колите в центъра 
и Капана, което е напът да 
реши проблемите с парки-
рането в зоната.

Теренът, определен за 
строителството му, е 2374 
кв. м и е общинска соб-
ственост. В него се намира 
стара сграда на бившата 
ТЕЛК, която ще бъде събо-
рена преди изграждането на 
новото съоръжение.

Проектното решение е 
на софийската проектант-
ска къща „Новиза”, то е за 

паркинг на 5 етажа. Кон-
струкцията на сградата ще 
е монолитна - стомано-
бетонова, с комбинирана 
скелетно-гредова и скелет-
но-безгредова схема. Фаса-
дите на многоетажния пар-
кинг ще са отворени, като е 
предвиден ажурен метален 
парапет и мантинела по 
периферията на сградата. 
Паркингът ще бъде с два 
асансьора и евакуацион-

на стъбла. Предвижда се в 
прилежащия терен да има 
открит паркинг за 11 ав-
томобила, включително 8 
паркоместа за лица в не-
равностойно положение и 
29 паркоместа за електри-
чески превозни средства и 
изграждане на съпътства-
ща инфраструктура. Общи-
ят брой на паркоместата е 
191.

Проектантите уточня-
ват, че е предвидена въз-
можност за бъдещо раз-
ширение на многоетажния 
паркинг в източна посока. 
Входът му е от западна-
та страна - откъм Хума-
нитарната гимназия. Тъй 
като улицата е тясна и ком-
прометирана, оградата на 

училището ще се измести 
навътре, за да се направят 
подстъпите към съоръже-
нието. Самата улица и тро-
тоари също се разширяват 
и ремонтират.

Гражданите обаче са 
раздвоени относно новото 
съоръжение - мненията ва-
рират от пълната му под-
крепа до крайното: безумен 
проект. Притесненията ид-
ват от близостта на паркин-
га със сградата на Хумани-
тарната гимназия, което ще 
доведе до проблеми с мръс-
ния въздух, шума и риска 
от инциденти. Всичко това 
ще застраши здравето на 
учениците от Хуманитар-
ната, притеснени са хората 
от квартала.

Паркинг на 
5 етажа вдигат 
до Хуманитарната

Идеята е съоръжението да поеме 
голяма част от колите в центъра 
и Капана, теренът, определен за 
строителството му, е 2374 кв. м

Завърши ремонтът 
на виадуктите при 17-и 
и 18-и км на АМ “Тракия“ 
в посока Бургас. Така се 
осигурява нормалното 
движение в отсечката 
от 14-и до 20-и км на 
магистралата в двете 
посоки. Пътноподдър-
жащото дружество 
“Автомагистрали” ЕАД 
завърши работа преди 
началото на зимния 
сезон. На виадуктите 

при 17-и км, с дължина 
322 м, и при 18-и км, с 
дължина 242 м, е рехаби-
литирана връхната кон-
струкция - пътна плоча 
и греди. Съоръженията 
са с нова хидроизола-
ция, асфалтобетонова 
настилка и тротоарни 
блокове. Подменени са 
парапетите и манти-
нелите. Положена е 
и нова хоризонтална 
маркировка.

Ремонтираха виадуктите по АМ “Тракия”

Новата версия на 
популярния 3D плъгин 
Designph е вече тук, 
съобщиха от Пасивна 
Къща България, която 
е официален разпрос-
транител на плъгина и 
софтуера за планиране 
на пасивни сгради РНРР.

designPH е плъгин за 
популярния 3D дизайн 
софтуер SketchUp, кой-
то дава бързи резулта-
ти чрез използването 
на автоматични ана-
лизи. Това предоставя 
гъвкавост на дизайне-
ра, като същевременно 
дава надеждна обратна 
връзка за енергийните 
характеристики през 
етапите на проекти-
ране, като постоянно 
дава информация и подо-
брява процеса на взима-
не на решения. designPH 
служи за предварител-

но определяне и мони-
торинг на потребната 
енергия за отопление. 
Плъгинът има възмож-
ност за импортиране 
на готови сертифици-
рани прозрачни и не-
прозрачни компоненти. 
Автоматично изчислява 
разстоянията на вер-
тикалните и хоризон-
талните засенчващи 
елементи.

Въвеждането на 
данни в софтуера за из-
числяване на енергийния 
баланс на една сграда 
РНРР досега беше една 
дълга и отегчителна 
работа, която носеше 
опасността от фатал-
ни пропуски и грешки, 
които вече могат да 
бъдат избегнати с 
designPH.

Още по темата на 
стр. 12-13

С designPH 
дизайнерът на 
пасивната къща  
е по-гъвкав

Варненското ОУ “Цар 
Симеон I“ пое щафета-
та с послание “Предай 
нататък доброто” от 
пловдивското СУ “Св. 
Софроний Врачански”. 
Както “Марица” разказа, 
учебното заведение от-
беляза Деня на доброта-
та, като деца, учители 
и ученици оформиха Алея 
на добротата и отпра-
виха позитивни посла-
ния.  А техни връстници 
от морския град на свой 
ред я пренесоха в свои-
те класни стаи.Обменът бе в рам-

ките по Националната 
програма “Иновации в 
действие”, по която 
всяко иновативно школо 
споделя добри практики 
с още едно иновативно и 
с едно обикновено учеб-
но заведение. В този 
формат СУ “Св. Софро-
ний Врачански” участва 
в три срещи за обмяна 
на опит и иновации.Още през октом-

ври тукашното учебно 
заведение и варненско-
то ОУ “Цар Симеон I” 
споделиха идеи на тема: 
“С какво промениха нас, 
учениците, и училище-
то ни иновативните 
практики”. Гостите от 
морската столица посе-
тиха урок по гражданско 
образование при старши 
учител Минка Кирова в 

3. Б клас. Всички при-
състващи участваха в 
урок-игра “Раздай добро-
та”. Звучаха думи, които 
стоплят сърцето и ни 

правят по-добри - уваже-
ние, състрадание, закри-
ла, учтивост, отзивчи-
вост, грижа, прошка, 
зачитане. Кристалната 

топка на добротата 
премина от ръка в ръка с 
пожелание учениците да 
я предадат и в тяхното 
училище. Те отнесоха 

в своя град и спомен за 
красотата на есенния 
Пловдив и забележител-
ностите на Европейска-
та столица на култу-
рата.

В рамките на вто-
рата среща по наци-
оналната програма 
тракийското училище 
бе домакин на ученици и 
учители от НУ “Любен 
Каравелов” в Съедине-
ние. Гостите поведоха 
кръшно хоро в голямото 
междучасие, на което се 
хванаха и нашите деца. 
В следващите три дни 
се проведоха срещи и 
наблюдения на уроци от 
учители и ученици на 
двете училища. Уроци-
те при главен учител 
Лора Митева и старши 
учител Дафина Петрова 
завладяха с човещината 
на посланията си, от-
правяни от децата.“Обменихме добри 

идеи и практики при 
организирането на 
целодневното обуче-
ние. Гостите проявиха 

интерес към иновации-
те и бяха запознати с 
целите и задачите º, 
както и с начините на 
практикуване”, казват 
от СУ “Св. Софроний 
Врачански”.Оттам на свой ред 

посетиха ОУ “Цар Си-
меон I” във Варна, което 
реализира иновативна 
практика “Училище за 
успешни личности“. 
Пловдивчани наблюда-
ваха урок в 3. клас за 
екипна работа, в която 
групи работят по раз-
лични задачи, свързани с 
българския бит и култу-
ра - кулинария, броди-
ране, представяне на 
национални природни и 
културни забележител-
ности. В класната стая 
ни посрещнаха с усмих-
натото слънчево лице 
на посланието “Предай 
нататък добротата”, 
което те приеха при 
гостуването си в наше-
то училище, разказаха 
от школото.По повод на Деня на 

народните будители де-
цата участваха заедно в 
общоградското покло-
нение пред паметника 
на Паисий Хилендарски. 
Визитата завърши с 
вълнуващо  посещение 
на делфинариума, град-
ския зоопарк и кораба 
“Дръзки”.

Паметник на проф. Асен Диамандиев бе открит 

вчера в АМТИИ, която носи неговото име. Автор 

на бюста е Свилен Костадинов.
Снимка от Атанас Кънев

  ЕЛИЦА КАНДЕВА
Още от следващата ака-

демична година Аграрният 
университет ще започне да 
зачита знания от селско-
стопанска гимназия, без 
да се налага младежите да 
учат пак същото. В момен-
та вузът разработва схема-
та, по която да се въведе 
практиката за признаване 
на кредити. Регламентът 
ще е ясен до края на 2019-
а, каза ръководителят на 
проекта проф. Тоня Геор-
гиева.

Трудността в изработ-
ването му идва от това, 
че професионалните гим-
назии прилагат системата 
ЕКВЕТ, базирана на обем 
знания. А във вузовете ме-
тодиките са според брой 
часове. Проблемът е как 

единият подход да се съ-
отнесе към другия и да се 
създаде обща „мерна еди-
ница”. В другите държави 
не се налага такова стико-
ване, тъй като средното и 
висшето образование полз-
ват едни и същи методики. 
Затова там системата се 
прилага широко.У нас са възможни два 

варианта. Единият пред-
вижда първокурсниците, 
които идват от селскосто-
пански гимназии, да пола-
гат тест, който да покаже 

какви знания са придобили, 
като след това те им се за-
четат. Другият начин е съ-
беседване с преподавател, 
който да прави преценка и 
да признава кредита. Това 
може да доведе до осво-
бождаване от изпит или 
спестяване на подготов-
ката по част от конспекта, 
обясни проф. Георгиева. Би 
могло също студентът да 
отсъства от някои упраж-
нения, тъй като вече има 
базова подготовка от про-
фесионалната гимназия. 

Докато колегите му я тру-
пат, той може да напредва 
в друга материя. Така няма 
да тъпче на едно място, а 
ще продължи от ниво, кое-
то вече е постигнал.Новата практика ще 

стъпи върху принципна 
договореност, която АУ е 
постигнал с десетина сел-
скостопански гимназии в 
страната.

Въвеждането  няма да 
се отрази на приема. Както 
и сега, учениците от такива 
учебни заведения ще могат 
да ползват като вход бе-
лежката от държавния си 
изпит по специалността, 
независимо дали са избра-
ли той да се зачита като 
втора матура по избираем 
предмет. Преди години ву-
зът имаше квоти за възпи-
таници на професионални 
гимназии.

Книга без нито едно “трябва” на психолога Теодора Пампулова помага на родителите да 

улеснят адаптацията на децата. Наръчникът съдържа практически съвети и малки хитринки - 

дневник на успехите и детска градина за животни.

Има ли “хапче” срещу страх от детската 

градина?
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Аграрният признава 
знания от гимназията

Варна пое щафетата на доброто 

от наши третокласници

Разработва система за кредити, 
по която ще освобождава от някои 

изпити ученици от селскостопански 

училища

ОБРАЗОВАНИЕ
Езиково обучение

Квалификация

Училище

ОТ СЛЕДВАЩАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СЛЕД ОБМЕН НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

СУ “Софроний Врачански” сподели опит с 

ОУ “Цар Симеон” в морската столица и 

НУ “Любен Каравелов” в Съединение

Всеки ден 
Приложение  
на различна тематика

www.marica.bg
www.piero97.com



Регионални
              приложения

 E Пазарджик
 E Хасково
 E Смолян
 E и др.

Всеки ден от понеделник до петък
Актуални новини от:

www.marica.bg
www.piero97.com



Специализирани 
издания

 E Отстъпки
 E Агра и Винария
 E Здраве
 E Дом
 E С Марица на Училище
 E Holiday
 E Лято
 E Fair
 E Коледа

Всеки месец 
Безплатни тематични издания 
вложени във вестника

www.marica.bg
www.piero97.com


