
1 
 

доц. д-р Павел Павлов 
Богословски факултет  

СУ “Св. Климент Охридски” 
Пл. “Света Неделя” 19  

Р Е Ц Е Н З И Я 

на 

дисертацията на Иван Кирилов Йовчев  

на тема  

„Автономия-Автокефалия и начин на провъзгласяването им (с оглед на 

Македонската схизма)” 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научната 

специалност „Теология“ в професионално направление 2.4. „Религия и 

теология“ от научно жури на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Тази рецензия е написана и представена на основание предложение на 

катедра „Практическо богословие“ (прот. № 11/25.05.2015) и решение на 

Факултетния съвет на Богословски факултет от 28.05.2015 г. (прот. № 10), и 

последваща заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 38-

386/05.06.2015 г., както и на решение на научното жури по процедурата 

(протокол № 1/10.06.2015 г.). 

 

1. Данни за докторанта  

Иван Кирилов Йовчев е роден на 11.02.1974 г. Завършва Богословие в 

бакалавърската програма на БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 г. и 

Магистратура в същия факултет през 2009 г. По време на следването си е на 

едногодишна специализация, благодарение на програмата „Еразъм“ в гр. Берн, 

Швейцария (2004-2005 г.). В трудовата си кариера е консултант–продавач, 

служител, консултант, а от 2013 г. Асистент по История на Църквата и 

Църковно право в БФ.  

2. Данни за процедурата  

Иван Йовчев е зачислен за редовен докторант със заповед на Ректора на 

СУ РД 20‐847/18.06.2009 г. в професионално направление 2.4. Религия и теология 

(Църковно право), считано от 20.06.2009 г. в стария формат на катедрата 

„Свещено Писание, История на Църквата и Църковно право“, което в известен 

смисъл определи и интердисциплинарния характер на темата. Отчислен е с 

право на защита, считано от 20.06.2012 г. по предложение на катедра 

„Практическо богословие“, решение на ФС (прот. № 10/14.06.2012) и 

последваща заповед на Ректора на СУ (РД 20-804/28.06.2012). Поради сложността 

на темата и търсенето на най-оптимално решение работата беше променяна и 



2 
 

преработвана многократно. Предварителното обсъждане в катедрата бе 

проведено на 25.05.2015 г. На това заседание (Протокол № 11) първичното звено 

констатира спазване на законовите изисквания по процедурата и готовност на 

дисертационния текст за защита. Дисертацията беше подкрепена с пълно 

единодушие от членовете на катедрата. Единствените критични бележки бяха 

отправени от научния ръководител и от моя милост. Решението на катедрата е 

потвърдено от ФС на БФ на 28.05.2015 г. (Протокол № 10). Със заповед на 

Ректора на СУ РД 38-386/05.06.2015 г. е определен съставът на научното жури и 

срокът за защитата – до 30. 09. 2015 г. 

На първото си заседание журито (Протокол № 1/10.06.2015 г.) прецени, че 

процедурата е организирана при спазване на всички законови изисквания. 

След проведените разисквания, за Председател беше избран доц. д‐р Павел 

Павлов, а за рецензенти свещ. доц. д-р Людмил Малев и доц. д‐р Павел Павлов. 

На останалите членове (проф. д-р Гълъбина Петрова, доц. д-р Златомира 

Герджикова и доц. д-р Дилян Николчев) беше възложено да изготвят писмени 

становища. Като срок за предаване на рецензии и становища е определен 

31.07.2015 г., а като дата за публична защита– 31.08.2015г. Всички срокове са 

спазени. 

3. Данни за дисертацията 

Запознах се детайлно с представения текст за дисертация. Също така 

познавам добре работата на колегата Йовчев и в качеството му на асистент по 

църковно-историческите дисциплини.  

Представеното за рецензиране изследване „Автономия-Автокефалия и 

начин на провъзгласяването им (с оглед на Македонската схизма)” 

съдържа общо 254 стандартни печатни страници. То се състои от Предговор, 

Увод (в 13 точки), Три глави (с множество точки), Заключение и две 

Приложения (Тематично и Документално). Научният апарат включва списък на 

Използваните извори и литература и 435 бележки под линия.  

Темата 

Всяка тема свързана с Македония винаги буди огромен интерес и е 

подложена на ожесточена дискусия в България. Това се отнася особено за 

последните десетилетия, в които България призна Р Македония, а БПЦ направи 

конкретни усилия през 90-те години да се привлече вниманието върху 

Македонската схизма и да се потърси нейното разрешаване. Разбира се, 

всеобщо е мнението в България днес, че нашите съседи не проявяват чувство на 

благодарност за направените от нас усилия. Днес претенциите към Македония 

ескалират от всички съседни страни. Една от основните български претенции, 

освен за езика и историята е и въпросът за наименованието „Охридска 
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архиепископия“, което всички смятаме за част от нашето родно духовно 

наследство. Всичко, казано дотук допълнително ни вторачва и ни прави по-

взискателни от обикновено, кагато се разглежда една подобна тематика. Освен 

това самата тема е едно много добро попадение, защото включва всички 

компоненти за едно дисертационно съчинение – актуалност, 

интердисциплинарност, креативност и т.н. Но точно от тук идва и трудността 

при самото разработване на темата. Така добре формулираната тема обаче, със 

своята претенция за изчерпателност е непосилна за едно първоначално 

изследване. Повече от 50 г. различни състави на Междуправославната комисия 

не могат да достигнат до съгласие по въпроса за начина на прогласяването на 

автокефалията. При подобна ситуация каквото и да се напише все е 

недостатъчно и изглежда едностранчиво. Това осъзнах в последната година и 

половина, в която колегата Йовчев направи доста усилия и предложи реално 

три различни варианта на дисертация. Текстът, предложен за защита е плод на 

окончателните усилия на докторат и научен ръководител в последните месеци. 

Въпреки че работата непрекъснато се подобряваше, поради по-горе 

изложените аргументи, разплитането на въпроса е в самото си начало, което 

пък, от своя страна, дава една по-стратегическа перспектива пред заниманието с 

въпроса за Църквата в Македония. Ясно осъзнавам, от всичко изложено дотук, 

че автоматично ставам опонент на всеки опит да се пише по тази тема. Това 

стана особено ясно по време на вътрешната защита, когато колегите от 

катедрата по „Практическо богословие“ откликнаха твърде положително към 

работата на Иван Йовчев, а единствените опоненти се оказаха научният 

ръководител и моя милост. Това се дължи не само на факта, че ние сме наясно с 

трудността на темата и проблематиката, но и на това, че всеки от нас има свой 

„идеален“ вариант за разрешаването на въпроса. Друг е въпросът дали тези 

„идеални“ варианти са възможни.  

В Предговора авторът заявява своята надежда, че на предстоящия 

Всеправославен събор ще бъде намерено решение на въпросите отнасящи се до 

придобиването на автономия и автокефалия и заявява своята добронамерена 

християнска посока на изследователските си усилия. Тази добронамереност се 

наблюдава в цялата работа, макар на места да е едностранчива.  

В по-дългия от необходимото Увод са определени мотивите, 

актуалността, обектът, предметът, целта, задачите, хипотезите, методите на 

изследването, структурата (в която напълно излишно е очертано съдържанието 

в рамките на 2 стр.). Направен е един полезен историографски преглед и са 

заявени основните архивни източници при работата по темата. В тази част 

авторът оценява и основните литературни източници, свързани с 
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проблематиката. Поради избраната насока на развиването на поставената тема 

в рамките на 12 стр. авторът дава едни предварителни бележки на категориите 

автономия и автокефалия в контекста на Всеправославния диалог. Тази част се 

отличава с едни дълги биографични бележки на участниците в 

Междуправославните комисии, които авторът многократно бе съветван да 

съкрати, но той избра да остави тази форма. 

В Първа глава, озаглавена Особености и характер на църковната 

организация в Македония в периода ІV-ХХ век (с. 33-77) авторът в 5 отделни части 

детайлно се спира на различни периоди от организацията на църковния живот 

в областта. В тази уводна глава за изследването авторът на места прекалява с 

излишна, по моему, информация (особено в 5-та част) а на други пропуска 

важни исторически елементи и аргументи, които биха подкрепили 

„пробългарския“ характер на тезата му (напр. преместването на центъра и 

съдбата на Първата българска патриаршия в Македония). 

Във Втора глава – Организация на църковния живот в Македония в периода 

1915-1960 г. (с. 78-113) авторът умело разкрива ситуацията около фактическото 

възникване на МПЦ – положението по време и след Първата световна война, 

Втората световна война и последиците от нея. За разлика от предходната глава, 

която има главно исторически характер, тук авторът се стреми да анализира 

ситуацията, съобразно каноничните правила и документите, които 

произвеждат двете страни. В заключителната част на този период ясно 

проличава, от една страна, ясната и целенасочена позиция на политико-

църковните дейци в Македония за създаването на самостойна църква, която да 

попълни триадата – народ (разбирай нация)-държава-църква и, от друга 

страна, неуверената позиция на СПЦ, притискана от политическата конюктура 

в бивша комунистическа Югославия.  

В Трета глава – Развитие на МПЦ през втората половина на ХХ век (с. 114-

164) авторът разглежда заключителният етап на обособяването и самочинното 

обявяване на автокефалията от страна на македонците, подкрепяни, както от 

властта в Македония, така и от Федеративния изпълнителен съвет на 

Югославия. От приведените документални източници (главно македонски 

издания) се вижда натискът на който е подложена СПЦ и нейните 

продължаващи колебания (от една страна „Църквата не е някакво работническо 

сдружение“, а от друга „докато Македония е в Югославия, автономната МПЦ 

трябва да остане в СПЦ“. Тук бихме попитали, ако това е главен аргумент какво 

се случва след разпадането на Югославия?). В тази глава е отбелязана и 

реакцията на останалите ППЦ, главно на Цариградската патриаршия, след 

самообявяването на автокефалията през 1967 г.  
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В Заключението авторът обобщава постигнатите резултати и определя 

приносните моменти в дисертацията.  

В двете Приложения (тематично и документално), които считам за 

особено полезни, авторът осветлява някои моменти, на които не се спира 

подробно в основния текст. 

Списъкът с Използваните извори и литература включва 19 

документални източника (някои непубликувани извори и главно публикувани 

извори), както и 102 заглавия (на кирилица, латиница, гръцки и електронни 

ресурси). Впечатлява работата с непубликувани архивни материали.  

Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд. 

По темата на дисертацията дисертантът представя и две публикации.  

4. Достойнства и приноси на дисертационния труд 

Сама по себе си зададената тема има много иновативни елементи: 

именно въпросът за прогласяването на автономията и автокефалията, през 

призмата на историческия опит (засега неуспешен) на една поместна църковна 

общност толкова близка до нас, че много често я считаме за част от по-

широкото българско пространство. И всичко това съобразено с новите решения 

и тенденции, изработени от Междуправославните комисии в подготовката за 

предстоящия Велик и Свят събор на Православната църква.  

От чисто формална гледна точка планът на дисертацията е добре 

балансиран. В увода ясно са посочени целите, методите и обекта на 

изследването. Хронологичните рамки са правилно и ясно очертани. 

Съчинението е изпълнено в традициите на историко-каноничната методология. 

В техническо отношение работата е добра, но има нужда от допълнително 

прецизиране. Достойнства на труда е неговата документална стойност – тук за 

първи път се използват и публикуват документи от Междуправославните 

комисии, отнасящи се до въпроси, свързани с настоящето изследване.  

В българското богословие е необходимо такова изследване, друг е 

въпросът дали настоящето такова е постигнало желаните от всички ни 

резултати. По-важното в случая е, че темата е поставена и, за разлика от други 

теми и дисертации, в които авторът често пъти изчерпва темата още в увода, 

тук това изследване е само началото. Темата е изключително важна и 

перпективна, а и историческата ситуация днес предполага десетилетия работа 

и текстове по този въпрос и то не само конкретно по Македонския въпрос, но и 

по аналогични такива (Украйна, Прибалтика, САЩ и т.н.). Поздравям 

докторанта за това, че въпреки големите трудности, пред които се изправи, не 

се отказа от веднъж избраната тема, нещо което иначе наблюдаваме 

непрекъснато. 
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В научно отношение изследването има приносен характер в не малко 

пунктове. Самият избор на темата е принос, поради актуалността на 

проблематиката. Съществен принос виждам в това, че дисертацията повдига 

доста въпроси за каноничния минимум на една автокефална църква. В 

споровете на Сръбската църква и отделилите се след 1967 година, аргументите, 

които излага СПЦ, са валидни за всички ППЦ – брой на епископи, брой на 

свещеници, духовни училища, брой на монасите – това са неща, който са 

основни от гледна точка на Автокефалията на една църква. Като богослови 

трябва да алармираме, че има проблем когато се достигне каноничния 

минимум за Автокефалия, и че тя не е просто едно почетно звание, основаващо 

се само на историята. На основата на анализа за Македонската църква тук 

можеше да се направи препратка към въпроса за каноничния минимум и на 

БПЦ. По този начин един изследовател посочва проблеми. Това го видях само 

между редовете и смятам, че тум е едно от местата, в които работата може да се 

разшири.  

Повдигнатите в това изследване въпроси може да послужат за 

плодотворни дискусии и последващи изследвания по конкретни моменти, 

засегнати в общото разглеждане на темата. Това би помогнало за 

разрушаването на множество погрешни стереотипи, натрупани през годините 

и за изясняване на редица събития в по-новата история както на 

междуцърковните отношения, така и на ролята на политическата конюктура 

при създаването на църковни разколи.  

5. Критични бележки 

В процеса на работата колегата Йовчев успя да поизчисти доста от 

крайно критичните бележки, който бяха отправени към неговата работа, 

особено по време на вътрешната защита на дисертацията. Въпреки това, като 

основна слабост считам липсата на сръбска църковна литература по темата, 

което създава усещането за едностранчивост, на много места, може би, дори 

неосъзната от самия автор. Може би заради честите промени в структурата на 

дисертацията в последно време, но в текста липсва творческо вдъхновение, 

което е заменено от рутинност, породена сякаш от досада. Бих препоръчал на 

ас. Йовчев да прецизира много моменти в своята работа, особено ако 

настоящето съчинение се подготви за издаване. Ще спомена само някои 

неточности: в изброяването на ползваната литература: напр. 32. Златарски, В. 

История на България (на българската държава през средните векове), т. 1, ч. 2, 

1934 (а годината на първото издание е 1927); в съдържанието четем Използвана 

литература, а на с. 246 виждаме Използвани извори и литература; 

многократната употреба на израза за равнопоставеност „двете църкви“, 



7 
 

отнасящ се до СПЦ и МПЦ, без конкретно пояснение и др. Също така авторът 

не обръща достатъчно внимание на „главните действащи лица“, не става ясно 

как се отразява смяната на предстоятелите (сръбският патриарх и македонският 

архиепископ) в дългогодишния спор, каква е ролята на новите митрополити в 

МПЦ за утвърждаването на разкола и т.н. 

По настоящата процедура нямам съвместни публикации с колегата 

Йовчев (едно общо научно съобщение от 2 стр.: Новооткрити документи и 

ръкописи от личния архив на проф. Н.Н. Глубоковски. – В памет на проф. Н.Н. 

Глубоковски (1863-1937), С., 2008, с. 119-120. 

6. Заключение  

В заключение бих искал да изразя убеждението си, че въпреки по-

големите очаквания, представеният дисертационен труд представлява 

сравнително добре документирано и професионално изпълнено изследване, 

което, внася съществен принос по изследваната тема. С приносите си, със 

сложността на разработваната тема и приложената методология при 

изпълнението, работата отговаря на изискванията за дисертация за 

присъждане на научната и образователна степен доктор. Това ми дава 

основание да подкрепя дисертацията и да призова и уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на ас. Иван Йовчев образователната и научна 

степен „доктор“. 

 

27 юли 2015 г., София 

 

Доц. д-р Павел Павлов 


