
Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Катедра „Практическо богословие“  

 

Международна научна конференция на тема: 

Свидетелство, служение и богослужение на Църквата 

(12-13.11.2019 г.) 

Богословски факултет, 8  зала, трети етаж 

 

Вторник, 12.11.2019 г. 

9.00-9.30 ч.  Регистрация 

9.30-10.00 ч. Откриване – доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Иво Янев 

Приветствие от доц. д-р Андриан Александров, зам.-декан по международната, научна и 

проектна дейност на Богословски факултет 

ПЪРВА ЧАСТ 

Тема: Духовно-просветно и милосърдно служение на Църквата – традиции и 

съвременни проблеми 

10.00-10.15 ч. доц. д-р Костадин Нушев, Богословски факултет – Духовни наставления и 

нравоучителни напътствия на св. Софроний Врачански за просветното служение на 

българските свещенослужители 

10.15-10.30 ч. д-р Румяна Лечева – Християнският образователен модел на 

Старозагорският митрополит Методий Кусев 

10.30-10.45 ч.  доц. д-р дякон Иван Иванов, Богословски факултет – Социалното 

измерение на Евхаристията в контекста на българската и световна икумена 

10.45-11.00 ч. доц. д-р Иво Янев, Богословски факултет – Капеланството и неговата роля 

при категориалното душегрижие на Църквата 

11.15-11.30 ч. докторант ставр. ик. Михаил Михайлов, Богословски факултет – Военното 

свещенство: необходимост и нормативно предпоставки за неговата реализация 

11.30-11.45  ч. магистрант Ангел Карадаков, Богословски факултет – Църковно-

социалната дейност в Неврокопска епархия по времето на митрополит Борис 

11.45-12.00 ч. Огнян Узунов, Русенска св. митрополия – Съвременни практики на духовно-

просветна и църковно-милосърдна дейност на Русенска св. митрополия  

12.00-12.30 ч. – Дискусия 

12.30-13.30 ч. Почивка  



 

ВТОРА ЧАСТ 

Тема: Военното свещенство – традиции и съвремие 

13.30-14.00 ч. Приветствия – доц. д-р Ивайло Найденов,  декан  на Богословски факултет, 

Великотърновски митрополит Григорий, представител на св. Синод, г-н Иво Антонов, 

Дирекция „Социална политика“ на Министерство на отбраната и Гроздан Стоевски, 

ръководител за Европа на Military Ministry International 

14.00-14.30 ч. Великотърновски митрополит Григорий – Историческата приемственост 

на Великотърновската митрополия за институцията на военното свещенство 

14.30-15.00 ч.  д-р Кръстьо Банев, Университет на  Дъръм – Ранните християни и 

римската армия  

15.00-15.30 ч. Дейвид Гилкрайст – Ролята на военния свещеник в армията на 

Великобритания  

15.30-16.00 ч. Протойерей Константин Татаринцев, Руска православна църква – Ролята 

на военния свещеник във ВВС на Руската федерация 

16.00-16.30 ч. Подполковник о.р. Дик Барнс, САЩ – Асоциация за християнска просвета в 

подкрепа на военното свещенство в армията на САЩ - добри практики 

16.30-17.00 ч. Дискусия 

 

 

Сряда, 13.11.2019 г. 

ТРЕТА ЧАСТ 

Тема: Военното свещенство в България  

10.00-10.30 ч. магистър Гроздан Стоевски, ръководител за Европа на Military Ministry 

International – Роля на сдружение „Св. Георги Победоносец“ за духовна просвета сред 

военнослужещите на Българската армия в подкрепа на военното свещенство през 

последните 20 години 

10.30-11.00 ч. магистър Звездомир Каменарски – Исторически преглед на военното 

свещенство в България 

11.00-11.30 ч. свещ. Йордан Божилов, параклис при Военна академия „Г.С.Раковски“ – 

История на параклиса при Военна академия „Г.С.Раковски“ 

11.00-12.00 ч. Дискусия 

12.00-14.00 ч. Почивка 

 

 



 

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 

Тема: Християнско изкуство и свидетелство на православната вяра 

14.00-14.15 ч. гл. ас. д-р Татяна Иванова, Богословски факултет  – Неръкотворният образ 

от Едеса и православната иконография 

14.15-14.30 ч. докторант Николинка Климукова, Богословски факултет – Чудесата 

Христови в стенописите от новата митрополия в Несебър 

14.30-14.45 ч. докторант Николина Александрова, Богословски факултет – Иконография 

на Св. Богородица „Радост за всички скърбящи” или богословие на милосърдието 

14.45-15.00 ч. Силвия Маринова – Христовите притчи в българската църковна живопис 

през Възраждането 

15.00-15.15 ч. докторант Ваня Карчина, Богословски факултет – Християнската любов 

към ближния в служението на Църквата  

15.15-15.30 ч. докторант Красимир Иванов, Богословски факултет – Ролята на пастира 

при формиране на нова идентичност при зависими в контекста на психо - социална 

рехабилитация 

15.30-15.45 ч. свещ. докторант Венцислав Попиванов, Богословски факултет – 

Съвременни предизвикателства пред младия свещеник 

15.45-16.30 ч. Дискусия 

16.30 ч. Закриване на конференцията 

 

 

 

Събитието се организира като част от проект по ФНИ с № 80-10-

95/15,04,2019 г. „Свидетелство, служение и богослужение на Църквата“ на 

катедра „Практическо богословие” към Богословския факултет 


