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Данни за процедурата 

         Първото заседание на научното жури бе проведено на 10.02.2015 г. 

На него бяха представени обстоятелствата по процедурата, както и бяха 

определени авторите на рецензии и становища за дисертационния труд. 

Представената от докторанта научна продукция съответства на 

изискванията на нормативната база. Въз основа на това, както и на 

останалия набор от документи констатирам, че процедурата е спазена. 

 

Данни за докторанта 

         Йордан Константинов Иванов/ архим. Йосиф (Иванов) е  докторант в 

Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Дисертационният 

му труд е обсъден на заседание на катедра „Практическо богословие” 

(прот. №6/14.01.2015г.) с решение да се открие процедура за публична 

защита за присъждането му на образователна и научна степен „доктор”. От 

1996 до 2001 г. е студент в същия факултет и придобива магистърска 

степен по Теология. В периода 2002-2005 г. придобива квалификация 

„счетоводство и контрол” и специализация по данъчен и митнически 

контрол в ЮЗУ „Неофит Рилски”. От 1997 до 1999 г. работи в 



специализирани заведения в с. Боровци и гр. Бойчиновци, обл. Монтана. 

От 2000 г. до настоящия момент е свещенослужител на БПЦ – енорийски 

свещеник и игумен на манастир. Духовно обгрижва лишените от свобода в 

Поправителния дом в гр. Бойчиновци.  

 

 

Научна продукция и научни приноси 

         Дисертационният труд на докторанта архим. Йосиф (Иванов) е на 

тема „Църковното служение в местата за лишаване от свобода (духовно-

пастирски и методологически проблеми)”. Обемът от 251 страници има 

следната структура: Предговор, Увод, четири глави, Заключение, 

Приложения, Използвана литература. Основните проблеми, обект на 

изследването, са разпределени в отделните части и се съдържат в тяхната 

формулировка. Първа глава – Богословско основание и история на 

църковното служение в местата за лишаване от свобода; Втора глава – 

Пастирското служение в местата за лишаване от свобода в условията на 

нашата съвременост; Трета глава – Пенитенциарната система в България и 

отношенията й с Църквата. Ролята на миряните в местата за лишаване от 

свобода; Четвърта глава – Видове учреждения в пенитенциарната система, 

същност и особености. Духовни предизвикателства за пастира в 

различните учреждения. Всяка глава е разделена на точки, които оформят 

вътрешната й структура. 

         Основната задача на изследването, както я определя дисертантът, е да 

се направи „възможно най-пълно изследване на пенитенциарната система 

от гледна точка на духовника, разглеждане и изясняване на пастирските и 

психологически подходи към лишените от свобода и служителите на 

пенитенциарната система”. При изпълнението на поставената задача и 

постигането на аналогичната цел докторантът се е изправил пред 

огромната празнина в родната библиография, касаеща проблема. Успял е 



да проучи опита на православните църкви (Руска, Гръцка, Румънска), 

който също не е богат и систематично изложен. Запознал се е и с 

практиките в тази сфера на инославни общности.     

         Моето мнение е, че архим. Йосиф (Иванов) се е справил успешно с 

тази задача. Бих отбелязал, че самият той съвместява и този вид служение. 

Така че освен източниците и литературата, той се ползва и от собствения 

си опит. 

         Цялата изворова и научна база е посочена в края на дисертационния 

труд (стр. 240-251) и е обособена в три части: Източници на кирилица /117 

единици – публикации и нормативни документи/; Използвана литература 

на латиница / 15 заглавия/; Интернет източници /20/. От това следва, че 

дисертантът е проучил обстойно наличните и достъпните за него 

източници и е базирал изследването върху солиден обем чужди 

изследвания.  

        Важно достойнство на текста е неговата четивност, яснота и 

прегледност, за което способства и подходящия по съдържание и 

достатъчен като количество илюстративен материал. 

         Този труд е полезен за студенти и семинаристи, за клирици на БПЦ и 

за широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите на пастирското 

служение в местата за лишаване от свобода. Още повече, че редица 

инославни и иноверски изповедания настъпателно и методично се опитват 

да разпрострат своята дейност сред тази категория хора, които са особено 

податливи, поради спецификата на пребиваването им в тези заведения. 

         В автореферата си дисертантът посочва три свои публикации (две от 

които са под печат), свързани с темата на дисертацията. Това свидетелства 

за траен и задълбочен интерес. Авторът е откроил и своя научен принос, 

който аз приемам като действителен. 

          



         Наред с изтъкнатите положителни страни на дисертационния труд, 

бих отправил няколко критични бележки, които касаят преди всичко 

определени формулировки в структурата и техническото изпълнение. 

- Анонсът на предмет, цели и задачи, както и методологията в Увода 

би могъл да е по-прецизен. 

- Информацията за състоянието на аналогичното служение в други 

православни църкви, дадена в Увода не е достатъчно ясна, както в 

теоретично отношение, така и като практика. 

- Пример за недостатъчно прецизна формулировка е Гл. І точка 1.1 

Наименованието Кратък исторически обзор на пенитенциарната 

система изисква много по-широк обхват от съдържанието на 

точката.  

- Отделните части в текста са обозначени като Глава първа, глава 

втора и т.н., а в Съдържанието са дадени само заглавията. 

- Списъкът на таблиците, както и този на съкращенията биха могли 

да се поместят след основния текст. Същото се отнася и за 

Декларацията за авторство, която предхожда Използваната 

литература. 

- Списъкът на Използваната литература би следвало да се състави 

като се обособят отделните групи – кирилица, латиница и интернет, 

но и да се изведат нормативните документи, както и архивните 

материали.  

  

 

         С Йордан Константинов Иванов / архим. Йосиф нямаме 

публикации в съавторство и не участваме съвместно в научни 

проекти.  

 



        Въпреки направените критични бележки, въз основа на изложеното 

по-горе оценявам достойнствата и ползата от дисертационния труд на 

Йордан Константинов Иванов / архим Йосиф и ще гласувам положително 

да му бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.4. Религия и теология. 

 

                                                                                      Доц. д-р Людмил Малев 

 

 


