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СУ „Свети Климент Охридски“ 

Богословски факултет 

Катедра Практическо богословие 

 

Становище от ДОЦ. Д-Р ДЯКОН ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ 

 

за ДИСЕРТАЦИОНЕН  ТРУД 

 

на ЙОРДАН  КОНСТАНТИНОВ  ИВАНОВ - АРХИМАНДРИТ ЙОСИФ  

 

за ПРИСЪЖДАНЕ  

 

на ОБРАЗУВАТЕЛНА  И  НАУЧНА  СТЕПЕН «ДОКТОР» 

 

в научна област 4.2. Религия и теология (Пастирско богословие) 

 

на тема: ЦЪРКОВНОТО СЛУЖЕНИЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА (ДУХОВНО-ПАСТИРСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ)  

 

Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Становище, в качеството 

ми на член на научното жури и като научен ръководител на докторанта. 

 

Дисертационният труд е изграден, както следва: 

/Дисертационният труд съдържа общо 251 стандартни печатни страници и се 

състои от предговор, списък на съкращенията, списък на таблиците, увод, 

четири основни глави, заключение, списък на ползваната литература (общо 152 

труда и статии) и приложения (8 броя). В дисертационното съчинение е 

приложен научен апарат, състоящ се от 156 бележки под линия./ 
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Предговор; 

Списък на съкращенията;  

Списак на таблиците;  

Увод; 

1. Богословско основание и история на църковното служение в местата за 

лишаване от свобода 

1.1. Кратък исторически обзор на пенитенциарната система; 

1.2. Кратка история на пенитенциарната система в България. 

2. Пастирското служение в местата за лишаване от свобода в условията 

на нашата съвременност.   

2.1. Участие на лишените от свобода в литургичния живот на Църквата;   

2.2. Пастирски трудности в местата за лишаване от свобода;  

2.3. Затворническа субкултура;   

2.4. Принципи на мисионерско служение в местата за лишаване от свобода;  

2.5. Личност и задължения на затворническият свещеник (Капелан);   

2.6. Медицинско обслужване и пастирска дейност. 

3.  Пенитенциарната система в България и отношенията и с Църквата. 

Ролята на миряните в местата за лишаване от свобода.   

3.1. Ролята и мястото на миряните доброволци в пенитенциарната система.  

3.2. Православно образование в местата за лишаване от свобода и 

съществената роля на миряните в него; 

3.3. Личностни изисквания към миряните и правила за тяхната дейност и 

достъп в местата за лишаване от свобода;   

3.4. Заложници и преговори; 

3.5. Покаянието и изкуплението като основа на наказанието според 

Църквата и страданието и възмездието като основа на наказанието според 

светските закони.  

4.  Видове учреждения в пенитенциарната система, същност и 

особености. Духовни предизвикателства за пастира в различните 

учреждения.  

4.1. Следствени арести;  

4.2. Поправителни домове за момчета и момичета;  

4.3. Затвори и затворнически общежития за мъже; 
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4.4. Затвори и затворнически общежития за жени;  

4.5. Детски домове към женските затвори;  

4.6. Детски домове за настаняване на деца с противообществени прояви, 

изпратени от детска педагогическа стая;  

Заключение; 

Приложения: 

Приложение № 1. Православни храмове в местата за лишаване от свобода; 

Приложение № 2. Психологически и морални характеристики на лишените 

от свобода. Практически пример; 

Приложение  №  3. Длъжностна характеристика за длъжността главен     

специалист  свещенослужител; 

Приложение  №  4. Необходимост от концепция на БПЦ за служението в 

местата за лишаване от свобода; 

Приложение  №  5. Договор за полагане на доброволен труд;  

Приложение  №  6. Примерна форма на Договор за сътрудничество   между 

Църквата и пенитенциарните учреждения; 

Приложение  №  7. Статут (положение) на каноническите подразделения на 

РПЦ, функциониращи на територията на УИС; 

Приложение  №  8. Цитати от Свещеното Писание и Светите Отци имащи 

отношение към лишаването от свобода. 

Декларация за авторство; 

Използвана литература.  

 

На основание на Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” 

представеният дисертационен труд ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ И 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАПИСВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНН ОСЪЧИНЕНИЕ. 

Въз основа на това направих предложение на почитаемите членове на Катедра 

„Практическо богословие“ да се започне процедурата по защита на 

дисертационния труд на докторант Йордан Иванов / архимандрит Йосиф.  

 

Начало на докторантурата 15.01.2010 г. заповед № РД 20 4127 / 20.01.2010г.  
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Тема на дисертацията, утвърдено от Факултетния съвет на Богословски 

факултет, е: „Църковното служение в местата за лишаване от свобода”  

(духовно-пастирски подходи и методологически проблеми). 

 

Работата на докторанта през годините от докторантурата: 

 

I. Положени са успешно всички изпити от докторантския минимум; 

Резултати от изпитите: 

/срок; за явяване, оценка/ 

1. Църковно право – Януари -2011г., Положен на 25.01.2011г., 

оценка (Добър) 4.00 . 

2. Обща психология – Ноември-2011г., Положен на 23.11.2011г., 

оценка (Много добър) 5.00 . 

3. Пастирско богословие – Януари -2012г., Положен на 31.01.2012г., 

оценка (Много добър) 5.25 . 

4. Английски език – Май-2012г., Положен на 11.06.2012г., оценка 

(Среден) 3.00 . 

 

II. Посещаване на курсове съгласно индивидуалния план на дисертацията: 

Курс по психология на демиантното поведение на личността, 2077 г.  

 

III. Публикации по темата на дисертацията: 

1. „Съвременно състояние на служението на Руската православна църква в 

местата за лишаване от свобода”. Статията е отпечатана в списание 

„Затворно дело”, брой 3, 2010 г.  специализирано издание на местата за 

лишаване от свобода. 

2. „Църковно-социални и пастирски грижи за подрастващите – традиции, 

проблеми, перспективи”. Статията е предадена за печат в списание 

„Богословска мисъл“.  

3.  „Алфа курсовете в местата за лишаване от свобода” и предадена за печат 

в специализираното списание на Главна дирекция изпълнение на 

наказанията - „Затворно дело”, брой 4 от 2011 г.  

 

Други дейности извършени през годините: 
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1. Според атестацията от първата година 

Проведени са консултации, както с научния ръководител, така и с 

специалисти в областта на пастирското богословие и психологията.  

Написана и представена на научният ръководител възможно най-цялостна 

библиография по темата на дисертацията. 

Написан и представен на научният ръководител „План на дисертацията с 

обобщения”. Планът бе подложен на обсъждане и доуточняване с научният 

ръководител.  

2. Според атестацията от втората година 

Написани приложения и части от основният труд.  

Обсъждане на основната и коментарна литература и непосредствено 

представяне на съдържащите се в тях основни идеи при събеседване и 

консултации с научния ръководител.  

Участие в конференция в Богословския факултет на СУ, с доклад на тема 

„Църковно-пастирска грижа за младежи с девиантно поведение”. Докладът е 

написан по повод семинар на тема „Църковно социални и пастирски грижи за 

подрастващите – традиции, проблеми, перспективи”. Състоял се на 

14.12.2011г. в Богословският факултет при Софийският университет.  

3. Според атестацията от третата година  

Завършване и доуточняване на цялото съдържание на дисертацията, 

приложенията и други елементи. Подготовка за предаване на 

дисертационният труд в завършен вид за отчисляване.  

Практически наблюдение и проучване досиетата на непълнолетни лишени от 

свобода във връзка с дисертацията.  

 

Работата над дисертацията:  

 

През изтеклия академичен период докторантът е изпълнил успешно 

ангажиментите си, предвидени в Индивидуалния план, за този период от 

докторантурата.  

Участието в научните форуми и проектната дейност на Катедрата е 

задоволително, атестационната оценка е положителна.   
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Участието, в качеството си на задочен докторант по Литургика, в 

академичните прояви на Факултета и по-специално в литургическите 

дейности по време на богослужебната празнична и всекидневна практика не е 

задоволително.  

 

Обективност на дисертацията: 

 

Предложеният дисертационен труд е плод на десетгодишния опит на 

докторанта архимандрит Йосиф, като капелан на единствения в България 

затвор за непълнолетни момчета в град Бойчиновци. Той не претендира за 

изчерпателност, тъй като в него остават незасегнати някои аспекти от 

служението на Църквата в местата за лишаване от свобода. Този труд е подтик 

към още бъдещи научни разработки по темата за капеланските служения, 

които да донесат душеспасителни ползи както на обектите на капеланската 

грижа, така и на самите свещенослужители, понесли на плещите си този 

тежък обществен кръст и отговорност.  

Настоящата тема е все по-често дискутирана в общественото пространство. 

Все повече духовници се интересуват от затворното служение. Множество 

чужди вероизповедания изпращат свои служители в чуждестранни учебни 

заведения на даденото вероизповедание с цел обучение по специалността 

„Капеланство”, както най-често е наричана. Тези типове бакалавърски или 

магистърски програми в повечето случаи представляват съчетание от 

богословски, психологически и специализирани учебни дисциплини, даващи 

необходимите познания на бъдещия капелан. В някои от 

посткомунистическите страни все още няма подобни университетски 

програми. В някои страни (например Руската федерация) са създадени със 

съдействието на местните учебни заведения на Министерство на 

правосъдието специални обучителни курсове и семинари за усъвършенстване 

уменията на свещенослужителите в сферата на местата за лишаване от 

свобода. Възстановен е и институтът на затворническите свещенослужители. В 

нашата страна на практика не съществуват никакви форми на обучение на 

духовници за този тип служение. Обикновено се провеждат инцидентни 
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срещи и консултации в повечето случаи за решаване на спонтанно 

възникнали проблеми.  

Както споменава докторантът в началото на своето изложение - настоящето 

изследване е нужно и навременно за удовлетворяване поне на част от 

информационния вакуум за дейността, методите, средствата и обосновката на 

капеланското служение в местата за лишаване от свобода.  

 

Предмет на изследването: 

 

Обект на настоящата дисертация са капеланските служения на Църквата и в 

частност служението в местата за лишаване от свобода (затвори, 

затворнически общежития, арести и институции за настаняване на малолетни 

и непълнолетни нарушители на реда). Разгледан е и институтът на 

пробацията - една нова алтернативна форма на наказанието лишаване от 

свобода и още неразработена нива за духовно обгрижване от страна на 

Църквата. Предмет на изучаване са различните типовете лишени от свобода, 

служителите в пенитенциарната система и препоръчителните пастирски 

подходи към тях, моралните, интелектуални и психологически изисквания 

към свещенослужителите и доброволците, желаещи да служат в 

пенитенциарните институции.  

Разгледан е чуждестранният опит в областта  с идеята да се заимстват най-

добрите и подходящи за приложение практики. Направени са някои изводи и 

препоръки с цел усъвършенстване на документално-нормативната база на 

БПЦ по отношение на концепцията и методологията за работата на 

духовенството в местата за лишаване от свобода.  

Изследвани са и въпросите за прилагането на принципите на мисионерското 

служение в местата за лишаване от свобода, личностните изисквания към 

пастирите, изпълняващи своето послушание в МЛС, какви трябва да са 

отношенията на пастира към лишените от свобода, както и каква е 

изкупителната функция на наказанието лишаване от свобода,  пастирските 

трудности в тази дейност и значението на затворническата субкултура.  

 

Целта на дисертацията е да се оцени всестранно и систематично въпроса за 
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служението на Църквата в местата за лишаване от свобода. Издирване и 

систематизиране на Библейските и светоотчески примери за това служение. 

Разглеждане в светлината на съвремието необходимостта и значението на 

капеланството. Необходимост от систематически насоки и цялостна 

концепция в работата на затворническия  свещенослужител.  

В изпълнение на поставените задачи докторантът е изпълнил научно-

изследователската си работа. 

 

Съобразно изследователските търсения, са направени анализи с цел: 

- Да се посочат Библейските, църковно исторически основания и 

значимостта на църковната мисия в местата за лишаване от свобода.  

- Да се систематизират и анализират изискванията към духовниците 

служащи в затворите.  

- Да се изяснят и прецизират възможностите и полетата за работа със 

задържаните.  

- Да се изучат и предложат съществуващи възможности за работа със 

задържани и лишени от свобода които не са използвани досега или се 

използват частично.  

- Да се посочат начините и методите за организиране на енорията към 

затворническите храмове.  

- Да се анализира и актуализира ролята на миряните доброволци в 

пенитенциарната система. Личностните изисквания към миряните и 

посочване на основните правила за тяхната робота в местата за 

лишаване от свобода.  

- Разглеждане на възможностите за православно образование в МЛС и 

съществената роля на миряните в него. 

- Анализ на видовете учреждения в пенитенциарната система, тяхната 

същност и особености. Духовните предизвикателства пред 

свещенослужителя.  

- Анализ на методите и формите на въздействие в пенитенциарните 

учреждения според извършеното престъпление, пола и възрастта на 

закононарушителите.  
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- Обобщение на ползите и опасностите пред капелана и перспективите за 

развитие на затворното сложение.  

 

Основни методи на изследването. 

 

Методологическият подход е обусловен от особеностите на предмета и 

структурата на дисертационното съчинение. Основните методи, застъпени 

тук, са: анализът, синтезът, психологическото портретиране, дедуктивният и 

индуктивният методи, както и сравнителният и сравнително-историческият 

метод. 

 

Основни изследователски проблеми в главите на дисертацията: 

 

Спецификата на служението на Църквата в местата за лишаване от свобода 

изисква и разделението на настоящия труд на четири основни части - глави, 

разглеждащи основни насоки в тази област.  

В първа глава се прави исторически обзор на грижата за лишените от свобода 

от старозаветно време до наши дни. Направен е кратък исторически обзор на 

местата за лишаване от свобода в България.  

Във втора глава се разглеждат принципите на мисионерското служение в 

затворите; задълженията и възможностите, които се откриват пред духовника 

на не особено плодородната нива на това служение. Участието на лишените 

от свобода в литургичния живот на Църквата, затворническата субкултура и 

участието на духовника в медицинското обгрижване на затворниците.  

В трета глава е разгледана ролята на миряните в местата за лишаване от 

свобода и личностните изисквания към тях. Обърнато е внимание на 

наказанието лишаване от свобода от християнска и законова гледна точка.   

Предлагат се различни начини за провеждането на православното 

образование в местата за лишаване от свобода и съществената роля на 

миряните в него.  

В четвърта глава се акцентира върху видовете учреждения в пенитенциарната 

система, тяхната същност и особености, както и духовните предизвикателства 

пред капелана в различните учреждения.  
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Основни приноси на дисертацията: 

 

1. Извършен е подробен анализ на принципите, методите и 

подходите на пастирското душегрижие по отношение на лишените от 

свобода и други лица с девиантно поведение.  

2. Изяснени са някой специфични моменти при организирането на 

енорията в местата за лишаване от свобода. Строежа и оборудването на 

затворническия храм. Както и специфичните особености на 

богослужението и най-вече на тайнствата Покаяние и Евхаристия.  

3. Предложено е авторско разглеждане и тълкуване на методите и 

начините на пастирско въздействие върху различните типове лишени 

от свобода и осъдените на пробация лица.  

 

Обективност на Становището:  

 

Привлечени са за съпоставително изследване достатъчно на брой източници. 

Формулирани са съответните научно-изследователски изводи и обобщения в 

отделните глави. Представените за публикуване статии съдържат основни 

моменти от дисертационния труд. При евентуално публикуване на текста на 

дисертацията е необходимо изложението да бъде прецизирано и коригирано 

от гледна точка на правописни грешки и яснота на изказа, и съобразено с 

всички обективни становища и препоръки.  

 

Заключение на Становището: 

 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и 

научна степен „Доктор“ на ЙОРДАН  КОНСТАНТИНОВ  ИВАНОВ - 

АРХИМАНДРИТ ЙОСИФ (ИВАНОВ), като автор на дисертационното 

съчинение: ЦЪРКОВНОТО СЛУЖЕНИЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА (ДУХОВНО-ПАСТИРСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ). 

 

Декларирам , че нямам общи публикации с кандидата. 
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Доц. Д-р Дякон Иван Иванов 

 

 

 

София, 14.04.2015 г.  

 

 


