
,~;11 .

•

, църквата е съществу.вала -между

11 и 14 век и е обслужвала мона-
,

сите ат големия CKaпe11 манастир с

. над, 300 скита, издълбан в скалите

на Мадарското плато. (БТА)
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те. в сила ..npa.Q~
.. тема щеше да е ОЬ-д

ност· И·В двата Щt.уч .
наЙ·~алко MO.~·;· да J
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. .:~ .. :~::~<::~:~::~~:~:~>~::}:?~. ..~<~.}:.~.:~<>?<::. <'. поискана .Пр,е'], юни те комисии е'утвърден' кал .сподеЛСНlfте

... ::.:.://~~\»:: ,.::~~Щ~Щ~~~jМ~:~~. .:.::::\)/:... 1992· г. ине ··бе акту:. .~езминалата. година. мисли да прозвуч'ат
. "'::':> .. :::.'::::><:::~::. ~:::::::::::;:::::::::;:::::::::::::;. :.>:::~::::: аЛИЗИ'ра' на. ·· ..до К'рая на·· "... ·ИН.истерств·ото 'на 06-, като, пледоаl(ltя. в З.а-

< ,~.' •• ".~ • , ••••••••• , ~........ • ' ~.. , • , . •

трябвало да вървят 3а-·.:i?~;\\/г/[:~: ~:~:::(~Ji~.~~~~~~::. ··\ШШ'" годината.:· Аз отказах разованието и науката . щита На ВА . Прос-
едно. Но има хо.ра· ·С· <:~:):~:~~:~/~'~:::::'<::.. ·~: ..:~:~:~;~::~:~:::::~:~:;:~:~:;:::I···~·:: .?~:~:~: о' -., да п'о·nпиш·а ·таr.»годиш-' -е- далеч от възмо'жност- то съм. убеден, че,. , -:-:.'-:-:.:-:-'-:-:-:-:.:-.,'/.:- ~<.~:":.:.:.:.~ ..:-:.:.:-:-:.:->:-:-.-::.:.: ::?-:••.':':':': . ~ ".~ .- "
ВИ'сока нравственост . :-:-:-:-:':":.:':-:':<'>.':: :.»:. :.:.:.:.:(.:.:-:.:.:.:<.:-.. ~.:-;.:-:.:.:.:••• ;"•••:-;.:-:.. , ИlfЯ бюд'>к'ет 'име'НН'о "т'а да'"'.. и'" влия.е'·. -З.асе'га'· все още липсват ус- . • '11 _ ~ ••••• -'.. • & ~ -4 -:••~I.... ..:.~ :.. . '. . . ....

. , . . . , ::;::::::::::::::::::::::-::.-::';:::::::::)j ••:::::8 ео; •• ' ••::::::-:>::::::=:;:::.. ••.• .=:::::::.:; ': ."'. .

ко- ИТО.' не· си ' позволя-, ::::::::::::;:::::::C::~:::::::::::::::::::·'.•:::.- ·.···.~~l~ш::::::::~::::~ .::::=:=;=:::: з-'арад'и -О'г ани·ч· СИН'я и-'-' ед"ин'ствен,о' В-АК има ловия в' Б....ългария ·за............................9 •• _ •••• ' ..: ".~ • ..~ ••• 4 ~~,... • ~ , ' . :'

.............-. - •••.~ ~. • ••••, •••~•••••• rj •••;,.. .."•••• + '~" ".. . .. •
........................ ,... • .е:: .' .

ват дв' се "промъква·т" ~:~:~:~:~~;:~:~:~:~:i:~:;:~:~:~:~:~:~:::~:::::~:: .:;:~:~:~:~;~:::::::~:·::"A-:·~::·::::~:~:i=~:·· р:·,:аЗ'ме~. ' о' се .отнася' правом'ощия да реша'- пълна, деt1ентра,лиза-
.. • I ,. •••.' ~~· .. ·••••••••" ••1.,.- ~.~~~ ,.,.. _ . • . '_ .' ~.. .:.:.:.:.:.:.:I:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~>:.·-: ..>:.:.:.·~:. •......:-:.~. ~ .,..-:.... -~.

. ::::::::;::::::;::::::;:::::::~:::::::.:::::::~::::::.;:": •......••..:::::::::::~... ".. Д'о ра· отаТ8' Н'а фОН.д·а '.. ·ва· ·при~W'nаНеtIV)на ·Н·а.. ция ка·кто· и· прав'·нинагоре с непочтени :::::::::::::::::::::::;:::::;:::::::::;:;:;:::::::;:{:: .::::::~::::::., . . :. ., . ,:, .'.' <. .:. . ..,.. .• ""p~ . Н. .,.. .. .. м . . ,.,............. _" '
средства.... оже да .не ~~j~;~~Пшш~~~J~i{:::;::,···.. ·· ~~;.'~::-; ..,.' ~чит~~,;.че.\'rJJJ~ЪРВИ.... учн.иреп~нии звания.. . гаранции. за тяхното

се.yrвърдят ~aTO блес- I;;~;~~~~~~~~~~?· .. . ..... добре. .От {l~1 г. ~,' . KaK1t> И да предоставя прилагане. . .
тящи . професиона~ис- .~j;~~НШ~Ш? въведен .Н.,ОВ П·Р.IJ..НЦИП:·· .това право на специа- . . -В.не.бахте нато-

•••••·4 •••

ТИ, но такива хора са .;~ili~*j~;~~~:: да·Се. предоставят. па- лизираните и други на-· варен. с прилаrането

много ценни за ВСЯКО :::t::?-:~. .... ри на научни проекти, . УЧIfИ съвети. .. на· закона "Панев"?

общество. .. . ността.. Според новите а не на научни орга- Според мен, преди - Не съм станал

• СЫТОRнието на пр~виnа. например низации! През 1992 г.· висшите учебни заве... зам.-министър, за да

Иацион.•ЛИИЯ· фона член на комисия не фондът не получи аа... дения ,Да придобият·· прила.гам този закон ..
·Нау.нн И:JCJ1еД8ан ..." . може да участва. в П~-,., "ономнята, ... КОЯТQ му право да присъждатСчитам, ч.е веднъж
C'ItIiYJI- спорове напас- вече от две последова- :..Сепоnага. ОТ разnре- научни степени и зва- приети, .законите
лед"к... . телни сесии.· Един·· и'· деления с решение на ния, както се пред- трябва да се прила-

- Това е eeтeCТBeHO~ . същ учеl1,не:·може да . ·М(}·фонд на ТНТМ ,иждав проектозако- гат.. В министерство-

Фондът не е без з~а- участва· в управител- през 1991 г. част тряб- на, те трябва да.бъдат то бе сформирана ек-
q~ние· при ceraIUH~.. ния .съВеТ.,fи~'(~Р~исJt:я"' ~аUJ~да.6ъдеl1редос-·:,а'кре,цитираНи .. Акре- спертна група, която ·
оск~дно,фиНансира~. >•• на:Ф9нда.'БiиВфйJtrt4и~J/; ~rавеtЩ .:J,а·на~qfl"·ИЗС-·; ::'дитацията ще. пот,вър- обсъжда обективно

на научната дейност.· нисnр Марин Димит- !' ледвания.Сегазаrtоч- ди ,сигурността на· на- всекисnучай, произ-

ТоАбе,~эдаденс Пос-' ров съгласно своите на търсенето наизгу- . цията в качествата на тичащ от закона "Па-

таНО8Jl(.ние на МС. 83 . пълномощия издаде за- бената .. "по пътя" су- висшето учили,щс. За- нев". ..
през· 1990 г. Според . повед, с която' одОбри. ма:'50· милиона лева. едно с гаранцията, че . Говори се, че съм·

. постановлението ··и новия статут и утвър:..' Националният фонд е IfсГОВИЯТ ректор, фа- освободен от длъж- j

Правилника неговиSlТ· ди основните·състави··· наnежда· за .оцеляване култетен съвет са об- ноет заради този за-/, .,
управителен. .съвет .и на управителния съвет.· на научната общност вързани със съдбата кон. Смятам, че съ-

научноекспертните KO~' и комисиите. Преди то- ... при сегашните нсста- на специализираното ображенията за този

мисии се назначават от &8. м"нистерсТВОТО по- '..' БИJJНИ за изследова- звено. С гаранцията, .акт са по-серио')ни.

министъра на науката търси стаНОВИJцето на . телска дейност усло- че. не И'Jпъnняват Свързани са с моите

иобраэованието. Ние, Съвета на ректорИтеJ . вия. Неговата хазна не "външна поръчка". Ile виждания за демок-
съгласувано с комиси.; БАН, Съюза на учени- .~ му позволяваобаче да ПОдI;1исват фаЛUJИВИ раТlt'JаЦliЯ на науч-

ята по· наука и образо...: те, Федерацията на на- •. ... формира научна· по- декларации, за да по-. , .ната дейност. и вис-
ваtlие при·· Народното учно-техническите съ··;: '. литика. ,лучат право на учас- UICTO образо.вание.

събрание, :внесохме ·в юзи.·. . ..; .....,,< •. • . Какво е BaUleTo ти·е в научни съвети. Не им импонира мо-

Министерския съ.вет • Как.... е C'Ь~a."T ... становище относно. Не .се готвят. за пен- ето ста.новище да се

просктна·. "ов. стату1'; на управнтеЛНИRС1а- тендеНЦИJlта да се де- сItЯ,след. K~TO ус.троят .. залага на КОМI~етен-.

даващ. по-голяма· са- 8ет на НационалнИJI. централизира система- 'на желано място близ- .. тността и личната

моетоятелностна фОН-· ФОНа? .. ' . та за прнеьждане на ки хора. С· други думи отговорност на уче-
да. ПроекТът още нее ... - Осемнадесет· ду- научни степени и зва- " - доказали са, че при-. ния. Както и насто-

одобрен. . . . .ШИ, подбрани ,въз, ос-· нн.? Има' проекти тежават професиона- яването учебната И

В НЯКОИ КОМИСИIf се .. нова на принципа:Jtа Виешатаатестационна· лизъм и Hpa~CТBeHOCТ. научната работа д:.I

усещаше,дъх на загни- равнопоставеност. на КО~ИСНJl ца о'ыIe под- Ако сега се .пристъпи бъдат водещ ангажи-

ване: опити за лична "научните направления. менена от висш . нау· към пълна· децентра-мент .на преподава-

политика с държавни - В С'ЫТОJlние лие чен съвет с оrраниче-· лизация, опасявам се, телите. .
средства. Стремяхме се· с 81.мItJlИОН8J1еВа·ФОН.. · ··нн' DЫlИОМОIЦН.? че някои хора по мес- . Бих искал средст-

към статут, даващ Д'ЬТ ца подаде ра1'10' на,;: i", ... ВАК е органна та не биха се посвени- вата :]а наука Н обра-

правни гаранции.· на науката? Министерския ( съвет.· ли да направят докто- зование да сс увсли-

компетентността, ОТГ9-.- Не. Размерът на Тя С, независи~а.Съ~-. ри, профссори; доцен- чат. Но - да OCT3H&lT
ворнОС1Т8. и нравстве-· фонда. беlJJе'дори 62 Ta~1>T на ПРС'Jидиума ти дори "НСВР1~стните" подстрог контрол ...
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