
Становище 
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на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“ 

в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки 

професионално направление 2.4. Религия и теология 

с автор: Петко Господинов Чолаков 

на тема: „Посланието на св. ап. Павел до Филимон като благовестие на помирението“ 

Научен ръководител: проф. дбн Емил Трайчев Стоянов, СУ 

 

1. В периода 01.2017 – 01.2020 г. Петко Чолаков е докторант към катедра „Библеистика“ 

в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Процедурата по защитата е 

спазена на всички етапи, а представените материали и документи са в съответствие с 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ. 

Докторантът е роден през 1992 г. Завършил е История (бакалавър) и Българско 

средновековие – държава, общество, куртура (магистър)  в СУ „Св. Климент Охридски. 

От личните ми впечатления, в качеството му на докторант към катедра „Библеистика“, 

мога да отбележа, че г-н Чолаков активно и отговорно участва в работата както на 

катедрата, така и на Богословския факултет като цяло. Предложените тема и 

дисертационна разработка напълно отговарят на задълбочените му интереси, езикова 

подготовка (старогръцки и латински, както и английски, руски и немски) и 

професионална ориентация. 

2. Трудът е изследователски резултат от последователните усилия на автора. Той е 

посветен на значим проблем в областта на новозаветната библеистика, който не е 

достатъчно проучен. Темата е предизвикателна от изследователска гледна точка, но и 

твърде многопластова, а това е обективен фактор за трудност при разработката. 

Основните теми и идеи са представени на общо 164 печатни страници, структурирани в 

предговор, увод, три глави, заключение и използвана литература. Научният апарат 

включва 358 бележки под линия. Изследователската концепция е с добре формулирани 

обект, предмет, цел и задачи. Методите са удачни и отразяват спецификата на 

изследователската процедура. Проучената и използвана литература е по темата на труда. 



И трите глави са теоретични по характер. В първата са разгледани исагогичните сведения 

за Посланието на св. апостол Павел до Филимон. Втората глава е посветена на 

екзегетичните проблеми в Посланието до Филимон, а в третата вниманието е насочено 

към Посланието до Филимон и благовестието на помирението. В заключението са 

приведени основните изводи от направения екзегетичен анализ. Като се ограничавам с 

детайлни оценки върху обективно-критичния анализ върху труда на Петко Чолаков, който следва 

да бъде предмет на специализираното внимание на рецензентите в настоящия конкурс, мога да 

отбележа накратко, че и трите глави показват добро познаване на научните разработки по 

проблема в различните му аспекти. Позоваванията и цитиранията са адекватни. 

Изведените приноси са коректни и точни. 

3. Авторефератът вярно представя труда. Приложените две публикации са 

представителни, тъй като са публикувани в официални научни сборници. 

 

Заключение: 

Трудът е лично дело на докторанта и притежава необходимите характеристики на 

дисертационно изследване. Въз основа на посочените достойнства и научни приноси, 

предлагам на почитаемото научно жури да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор“ на Петко Господинов Чолаков по професионално направление 2.4. 

Религия и теология. 

 

17 март 2021 г. 

София 

Проф. дбн Емил Трайчев 


