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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева, ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

'доктор', професоионално направление 2.4. Теология и религия (Църковно право) 

 

Автор: Дилян Николаев Николчев 

Тема: Екзарх Стефан в разработките на Държавна сигурност преди и след 9 

септември 1944 г. (Историко-канонично изследване) 

 

Със заповед № РД 38-213 от 01.04.2015 г. на Ректора на Софийския уни-

верситет „Св. Климент Охридски“ (СУ) съм определена за член на научното жури 

за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема Екзарх 

Стефан в разработките на Държавна сигурност преди и след 9 септември 

1944 г. (Историко-канонично изследване) с автор Дилян Николаев Николчев – 

докторант на самостоятелна подготовка. Представеният от докторанта комплект 

материали на хартиен носител е в съответствие с изискванията на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ. Следователно, спазени са необходимите формални изисквания и 

процедури, което позволява на Дилян Николчев основателно да се яви на защита за 

образователната и научна степен доктор. 

Относно професионалната биография на Дилян Николчев трябва да се от-

бележи, че той започва академичната си кариера в СУ като преподавател по Цър-

ковно право и Устройство и управление на Българската православна църква 

(БПЦ) през 1994 г., а от 2006 г. заема академичната длъжност доцент при Богос-

ловския факултет на същия университет. Изпълнява редица ръководни длъж-

ности, член е на редакционните колегии на престижни периодични богословски 

издания, ръководи и участва в различни научноизследователски проекти. През 

2007 г. получава награда за вискоки научни постижения от Съюза на учените в 

България. Посочените факти недвусмислено свидетелстват, че авторът на дисер-

тационния труд е авторитетен университетски преподавател и учен в областта на 

теологията и религията, който в случая, впоследствие трябва да придобие научната 

и образователна степен доктор. 

Темата за екзарх Стефан, напоследък, основателно привлича вниманието на 

специалисти от различни научни области. Редно е да се посочи (както отбелязва и 
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самият автор), че се появиха и сериозни научни изследвания, осветляващи раз-

лични страни от разностранната му дейност. Коректно е да отбележа, че самата аз 

като автор имах възможността да попадна на останалия извън вниманието на изс-

ледователите богат личен архив на екзарх Стефан и да публикувам едни от първите 

изследвания след демократичните промени по тази тема. Не мога да не отбележа 

удовлетворението си, че опитът ми да систематизирам и представя архивните 

свидетелства за екзарх Стефан като изворова база за улеснение на бъдещите изс-

ледователи, провокира впоследствие по-сериозен научен интерес към неговата 

личност и делото. Важно е да уточня, че това е изключително комплицирана и 

мащабна тема, която може и трябва да бъде обект на изследване от различни спе-

циалисти, за да се изяснят отделни нейни аспекти. Затова считам, че Дилян Ни-

колчев е бил изправен пред сериозните предизвикателства да анализира и оцени 

критично вече направеното, както и да надгради и актуализира, информацията в 

досегашните изследвания. Трябва да се подчертае, обаче че актуалността на раз-

работваната тема, по моему, се определя от избраната изследователска перспектива 

на автора да проследи живота и дейността на екзарх Стефан, (в който се оглежда и 

развоят на самата ни църковна институция), именно през призмата на разработките 

за него от органите на Държавна сигурност (ДС) преди и след 9 септември 1944 г. 

Най-важното обаче в случая е, че за първи път именно богослов разработва тази 

проблематика и дава личната си научна преценка, което е и най-голямото дос-

тойнство на дисертационния труд. Следователно, изборът на темата на труда е 

сполучлив и аргументиран. 

Така формулираната тема на представения ръкопис с внушителния обем от 

697 м. с. позволява на автора Д. Николчев, да насочи вниманието си към въпроси, 

които не са разработвани специално в предлагания контекст. Интересът към про-

учването на достъпните документални и архивни ресурси в качеството им на из-

ворова база за съвременните богословски изследвания е напълно оправдан и не-

обходим. Както е известно, един от основните критерии за качеството на същест-

вуващата литература в дадена област на научното познание е именно извороведс-

ката и библиографската осведоменост на отделните автори. В случая авторът де-

монстрира детайлно познаване на изворовата база и на историографията по изб-

раната тема. Също така, използвайки информационните ресурси, най-вече на 

Централизирания архив на Комисията по досиетата, той включва в научно обра-

щение и някои непознати архивни източници. 

Използваният интердисциплинарен подход и адекватен методически инст-

рументариум, характерен за богословската наука, историята, архивистиката и ар-

хеографията, позволява на автора постигане на поставената цел и на дефинираните 
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конкретни задачи. Затова изложението е цялостно, четивно и същевременно съ-

образено с настоящите научни изисквания за дисертационен труд. 

Структурата на дисертацията, в съответствие с темата, е подчинена на хро-

нологичния подход с основна граница 9 септември 1944 г., което показва и една от 

основните амбиции на автора, а именно през призмата на разказа за живота на ек-

зарх Стефан да проучи ролята на ДС в протеклите събития и процеси в БПЦ след 

1944 г. Това позволява да се разгърне и задълбочи темата и в съдържателен аспект. 

По-конкретно, тя се състои от увод, четири глави, изводи, заключение и използвана 

литература. Прави впечатление стремежът на автора да разчупи съдържанието на 

главите с интересни и запомнящи се заглавия на отделните параграфи, използвайки 

цитати от самите архивни свидетелства. 

Съгласно възприетите стандарти за този вид разработки, в Увода на дисер-

тационния труд е направен преглед на историографията по темата, формулирани са 

мотивите, обектът, целите и задачите му, което позволява на Д. Николчев да 

обоснове и да се придържа към предпочетеното от него структуриране. Трябва да 

отбележа, че коректно посочените от автора затруднения при работата по тази тема 

са методологическо предизвикателство за всеки един изследовател на екзарх 

Стефан, но най-вече пред специалистите теолози. Затова бих искала специално да 

подчертая, че въпреки неизбежната си съпричастност към проблема, авторът е 

съумял, в изследователското си поле, да спази необходимата, за научния подход, 

дистанция. 

Първата глава Живот и дейност на Стоян Попгеоргиев Шоков – духов-

никът Стефан (1878 - 1944) - (182 м.с.; девет параграфа) е необходим и въвеждащ 

разказ за Стоян Попгеоргиев Шоков, неговите корени, семейната среда, жизнен път 

и дейност до 1944 г. В този контекст докторантът интерпретира и вплита в разказа 

си документалните свидетелства от разработките за екзарх Стефан преди 1944 г. и 

основателно поставя и изяснява въпроса, кога точно е сложено началото на поли-

цейското му наблюдение и разработване. За съжаление съдбата на документалното 

и архивното наследство на екзарх Стефан е реминисценция на житейския му път, 

поради което много въпроси на този етап остават с отворени за изследователите 

отговори. Затова и авторът научнокоректно внася уточнения, анализира гледни 

точки и хипотези, и предлага свои такива, като прави опит да изясни причините за 

агентурното контролиране на духовника. В този аспект логично място намират 

засегнатите въпроси за неговото русофилство, дипломатическите му мисии, от-

ношенията с двореца и правителството, и ролята му за спасението на българските 

евреи. Трябва да отбележа, че Д. Николчев прави внимателен критичен анализ на 

твърденията за евентуалното сътрудничество на архиерея със съветското военно 
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разузнаване през Втората световна война. Съгласна съм с изводите му, че на този 

етап това са възможни хипотези, които могат да бъдат отречени или потвърдени 

при привличането на по-богат документален материал от чуждите архиви, и не 

могат да бъдат базирани на единични сведения или изследвания със съмнителна 

научна стойност. 

Във втора глава Митрополит и Екзарх Български Стефан – от осанна до 

разпни го (9 септември 1944 – 5 септември 1948 ) – (150 м.с.) се акцентува върху 

кратък времеви период, но за сметка на това достатъчно наситен с ключови съби-

тия за БПЦ и в частност за екзарх Стефан. Представени са деликатните отношения 

на духовника с новата власт, наложени от временния взаимен интерес. Обстойно е 

разгледан дискусионният въпрос за избора му за Екзарх. Д. Николчев, като спе-

циалист по църковно право, прави изчерпателен каноничен анализ на съответните 

държавнополитически и църковноправни актове и за пръв път дава нееднозначния 

отговор на специалист-богослов, че изборът е каноничен, под условието за неп-

риемлива за Църквата политическа намеса, която едва ли би могла да бъде пре-

дотвратена при посочените условия. Значително място е отделено и на събитията 

около вдигането на Схизмата, като е аргументирана тезата, че най-голяма заслуга 

има самият екзарх Стефан, който е принуден да осъществява сложна дипломати-

ческа дейност за укрепване на авторитета на Руската православна църква в ме-

джународен план и за укрепване на влиянието и на Балканите (в частност Турция), 

от една страна, а от друга за утвърждаване на вече автокефалната Българска цър-

ква. Откроен е въпросът за участието на екзарх Стефан в Московското всепра-

вославно съвещание, където той е принуден да направи завой в позицията си от-

носно икуменизма. Бих искала да поясня, че текстът на изказването на духовника 

по този повод е публикуван в сборника: Деяния Совещания глав и представителей 

Автокефальных Православных  Церквей в связи празднованием 500-летия авто-

кефалии Руской Православной церкви, 1948, т. 2, който вече е достъпен и в елек-

троенен формат на следния адрес: http://krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm. 

Правя това уточнение, защото от него може да се види конкретната позиция на 

екзарх Стефан. В доклада си той прави ретроспективен преглед на участието на 

БПЦ в икуменическото движение и заключава, оповестявайки синодалното ре-

шение че: Запазвайки своето положително отношение към християнския икуме-

низъм, Българската Православна Църква да се въздържи от по нататъшно 

участие в икуменическото движение, дотогава, докато не бъде създадено твърдо 

и ясно убеждение, че то е чуждо на политически инициативи и свободно от вся-

какви външни влияния. В този смисъл, макар и предимно на базата на историог-

рафски факти, Д. Николчев прави коректните изводи, че позицията на екзарх 

http://krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm
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Стефан по въпроса за икуменизма не е толкова рязка, критична и категорична, 

както твърдят определени изследователи. 

Трета глава Превратът срещу екзарх Стефан - (132  м. с.) е твърде важна за 

изясняването на избраната тема, защото в нея авторът подробно се спира на 

проблема за оставката на екзарх Стефан и на ключовите въпроси от канонично 

естество. Тази част на дисертационния труд има самостойно научно значение в 

рамките на тематичния обхват на дисертацията и допринася в най-голяма степен за 

изясняване на един от най-спорните въпроси от биографията на еказрх Стефан и 

историята на БПЦ. Авторът на базата на нормативната и архивната ексцерпция 

прави щателен каноничен анализ и обосновава категоричното твърдение, че про-

цедурата по отстраняването на екзарх Стефан, както и поредицата от съответните 

синодални и правителствени решения са неправомерни и неканоничносъобразни, 

съгласно тогавашните закони на страната ни, както и предписанията на ЕУ и 

правилата на Православната църква. Не е подминат и въпроса за неговата об-

ществено-политическа активност, която е неминуемо свързана с личните му виж-

дания и архипастирския му дълг. 

Считам, че демонстрираната в случая изследователска стратегия, базирана на 

сравнителния подход между историографските факти и първичните архивни из-

точници от оперативните разработки за екзарх Стефан, е печеливша, защото поз-

волява изследваните въпроси да бъдат представени сравнително цялостно в посо-

чения контекст. 

Заточеникът екзарх Стефан под контрола на ДС – (153 м.с.; десет па-

раграфа) е последната четвърта глава, която разглежда един от най-драматичните 

периоди в живота на екзарх Стефан през призмата на оперативните раработки за 

него. Авторът издига тезата, че разработването на екзарх Стефан най-вероятно 

започва през 1945 г., което има своите логични основания. Той правилно отбелязва, 

че оперативните разработки Облак, Пръча и Гадове са само част от достигналите 

до нас документални следи от досието на екзарх Стефан, което оставя възможност 

за бъдещи изследователски дирения по темата. 

В Заключението се обобщават постигнатите резултати и направените из-

води. Широкият кръг историографски източници и първични архивни свидетелс-

тва от разработките на ДС срещу екзарх Стефан, както и задълбоченото им про-

учване позволяват на Д. Николчев да представи образа на екзарх Стефан и мястото 

му в църковната ни история, за първи път през научната призма на богослов и 

специалист по църковно право, както и да уточни детайли от неговата биография, 

да съпостави и анализира данни от различните източници, и да го разкрие в кон-

текста на историческото време и събития от светската и църковна история на 
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България. Считам, че най-голямата заслуга на автора е в балансираната и спра-

ведлива оценка за екзарх Стефан, която доказва, че независимо от обществе-

но-политическите и идейните си пристрастия, той е личност от  изключително 

значение за процесите, протекли в БПЦ преди и след 9 септември 1944 г. Уместно е 

да препоръчам изследването да бъде публикувано, за да стане достояние на заин-

тересуваните читатели. 

След анализа на дисертационния труд, който показва, че е осъществен при-

нос като тематичен избор, проблематика и конкретно реализирана изследователска 

стратегия, трябва да посоча, че авторът представя и достатъчен брой публикаци по 

темата на дисертацията. Авторефератът отразява коректно структурата, съдържа-

нието, основните изводи и постигнатите резултати в дисертационния труд. 

В заключение: Дисертационният труд на тема Екзарх Стефан в разра-

ботките на Държавна сигурност преди и след 9 септември 1944 г. (Истори-

ко-канонично изследване) съдържа научни и приложни резултати, които отгова-

рят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Представените материали и дисертационни ре-

зултати съответстват на специфичните изисквания на Богословския факултет. 

Дисертационният труд показва, че докторантът Дилян Николаев Николчев 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научната 

специалност 2.4. Религия и теология (Църковно право). 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен 

труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитае-

мото научно жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на 

Дилян Николаев Николчев в професионално направление: 2.4. Теология и религия 

(Църковно право). 

 

 

25 май 2015 г.                                 Рецензент: ………………..     

                                              (доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева) 

 


