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РЕЦЕНЗИЯ 
На дисертационен труд на Климент Христов Христов 

За присъждане на образователна и научна степен „доктор 

На Тема  

ПАСТИРЪТ И МЛАДЕЖТА 

 
 Преди всичко , като като изпълнявам формалното си рецензентско 

задължение, искам да заявя,че след като се запознах с цялостната 

документация, сроковете и процедурите свързани със защитата на тази 

докторска дисертация намирам ,че те са  изцяло в съответствие с духа и 

буквата на закона за НС и НЗ и Правилника за неговото приложение. 

Заявявам също,че преди да видя този труд не съм познавал автора  и не съм 

имал служебни взаимоотношения и/или съвместни публикации с него. 

 Представеният за рецензиране дисертационен труд „Пастирът и 

младежта” 

се състои от Предговор, Въведение, пет глави и заключение с общ обем 

217 стандартни печатни страници, като са използвани и/или цитирани 189 

литературни източника пряко свързани с темата. Направи ми 

впечатление,че Климент Христов е безспорен и скрупульозен познавач на 

българската и немската научна литература релевантна на дисертационния 

му труд. 

Още тук искам да направя първата си  забележка с ясното съзнание, 

че не Христов и не тази дисертация са единствен повод за нея.Като 

дългогодишен член и председател на вече бивш СНС по Социология, 

Политология и Наукознание и многократен участник в комисии подобни 

на нашата, пред оценяващия ми поглед са минали стотици дисертации.Под 

мое ръководство са защитили успешно над 15 докторанта.Затова си 

позволявам да обърна внимание, че преди около 30 години стандартният 

обем на дисертационен труд в нашите научни области беше около 100 

страници. !0-15 години по-късно тихомълком достигна 150.Сега вече 

редовно надминават 200 понякога достигат 300.В близко бъдеще Комисии 
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и рецензенти ще бъдат заплашени от опуси по няколко стотин страници. 

Уважаеми докторанти, щадете читателите и започнете да намалявате 

обемите, като разбира се запазите качеството! 

Изборът на темата на дисертационния труд е направен от Климент 

Христов / и разбира се от неговия научен ръководител и колегите му от 

катедрата/изключително успешно ! Темата е безспорно дисертабелна, 

свръхактуална, запълва общоизвестни научни дефицити и нейната 

разработка е с очевидни праксеологични следствия, както за бъдещата 

работа на БПЦ и нейният клир, така и за префокусирането на 

общественото внимание към значими съвременни проблеми. Давам си 

сметка ,че за успешната разработка на подобна тема са били необходими 

едновременно специализирани познания по богословие и църковна 

история, социален усет за точен анализ на случващото се около нас в 

последните години,социологически умения за коректна интерпретация на 

специализирани емпирични данни  и дори преминаването през трудовата 

преизподня на подготовката ,организацията и провеждането на целево 

авторско социологическо изследване за целите на дисертационния труд. 

Представеният труд убедително показва че К.Христов е успял да покрие 

цялата тази палитра от високи изисквания към него  и предопределя 

положителното ми отношение към труда 

. Вярно е, този труд му е отнел повече време от стандартното и 

допустимото /за което може би също може да бъде критикуван/ но за 

сметка на това към споменатата палитра той е прибавил още 2 важни 

резултата. Първо, очевидно промисленият и безукорен цялостен научен 

подход  при който от общия анализ на състоянието и метаморфозите  в 

новата история на българската социална ситуация  и жалоните в 

развитието и упадъка на БПЦ той достига по естествен начин до своята 

дисертационна тема  и коректните изводи произтичащи от нейната 

разработка  Второ което намирам за особено съществено , това е 



 3 

използваният език и стил. Дисертационният труд е направен от човек, 

който знае да пише !Вероятно тук са помогнали заниманията му с 

журналистика. Без никъдеда се жертва научната точност и коректност, 

текстът почти навсякъде е разбираем и приятен за четене. Уверявам ви 

,драги колеги, че това е рядко срещано качество в научната ни 

литература..Впрочем, признавам си, че докато се запознавах с биографията 

на автора за момент си помислих, че може би не той е избирал своята тема 

, а сякаш  темата е избрала него... 

В първата глава са описани последователно общите постановки за 

душепастирската грижа на църквата съгласно религиозния канон/”В 

началото бе словото”/като е отделено специално внимание на обективните 

потребности на децата , юношите и младите хора до 30 години от такава 

грижа.Авторските постановки са достатъчно изчерпателни и точни . 

Нямам никакви възражения към тях. Показано е достатъчно убедително 

защо душата се  нуждае от предпазване, лекуване и от ръководене В 

колкото по ранна възраскт е душегрижието толкова по-ефикасно и 

дългосрочно е въздействието.Съгласен съм също,че са необходими 

авторитети и пасторската грижа и църквата са особено подходящи за тази 

цел. Предполагам, че всички сме съгласни с наличието на съвременната 

опасност от загрубяване на душата и заместването на моралните ценности 

със сурогати – както ни сочи авторът. Сигурно е че всички сме съгласни с 

исконното право на младия човек да израства в защитена среда.Църквата и 

пасторската грижа не могат самостоятелно да гарантират това но са 

длъжни да работят по активно за изграждането на тази среда 

 Моята препоръка към тази част от авторския текст е да се избягват 

известни залитания към крайни тези. Например, според мен сексът, 

пушенето, алкохолът сами по себе си не са безнравствени!Въздържанието 

заради самото въздържание е дисфункционално.Важно е от какво и колко 

продължително се въздържаш иоще повече защо правиш това 
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Втората глава визира състоянието и дейността на БПЦ между двете 

световни войни, през тоталитарния и посттоталитерния период с акцент 

върху влиянието на това състояние за пастирската и дейност.Тъй като не 

съм специалист по църковна история вероятно е редно да се въздържа от 

коментарии към тази част на текста. Аз ,обаче , ще подчертая ,че много 

харесах този текст по две причини: 

:Първо , защото достолепната ми възраст ми дава привилегията да 

съм бил съвременник на тоталитарния период и великолепно да си 

спомням за него ,въпреки спонтанните или преднамерени опити той да 

бъде изтрит от общественото съзнание. Спомням си и неистовата ,скъпо 

струваща и добре организирана атеистична пропаганда под девиза 

„Религият е опиум за народа”.Спомням си кандилото в бабиния 

дом..Спомням си упоритите опит на партийни и обществени организации 

да се дискредитират религиозните празници и категоричният отказ на 

всички хора ,които познавах да се откажат от тях.Спомням си явният и 

скрит натиск и ограничения върху дейността на църквата и 

клирът.Спомням си усилията, които полагах като студент за да се добера  

до пропуск за „Александър Невски „във Великденската нощ и десетките 

милиционери и комсомолски активисти, които се опитваха всячески да ме 

отклонят от пътя към храма.По късно с много усилия успях да си купя 

Библия на български език ...от ПарижСпомням си отложената си 

хабилитация ,поради това, че съм се венчал в църквата и полутайното 

кръщаване на децата си в Рилския Манастир –уж по-далеч от погледа на 

копоите.Всичко това го намерих в някаква форма в текста на Климент 

Христов 

Второ ,случи се така че по времето на наречените от автора 

„вътрешни сътресения в БПЦ „ съм гостувал и съм имал продължителни 

разговори и с дядо Максим и с дядо Пимен по повод на разкола. Тогава бях 

изненадан ,че техните тълкувания  и интерпретации в много големи свои 
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части съвпадат. Подчертавам ,че тези висши клирици /за разлика от по 

нископоставените си колеги/не си позволяваха нападки към „противника” , 

а когато отново и отново ги връщах към темата , най- тежкият /и еднотипен 

/коментар беше „ а бе остави .....дяволска работа” Сега съм още по 

изненадан, че анализът и интерпретациите на К.Христов са в големи свои 

части близки до тези, които чух тогава. 

Демонстрираните втрета глава „Младите хора по пътя на прехода „ 

научна култура , познание на литературата и фактологията , 

социологическото умение да се обвържат в система разнотипни социални 

явления и породени от тях обществени отношения ,както и направените 

изводи на тази основа предизвикват уважението на читателя . Тези изводи 

не само извеждат директно към дисертационната теза, но и обосновават 

логически съществени части от нея. Написана в много добър стил тази 

глава е една от най-силните части на дисертацията.В нея на 20-30 страници 

е обхваната убедително и удовлетворително тематика заслужаваща 

отделна дисертация! Фундаменталните социални промени у нас носят 

белезите на социална революция. Всички революции нанасят 

неконтролирани удари в различни посоки и младите хора също са 

естествена жертва на такива удари.Проблемът е като зряло общество да 

разбираме това и своевременно да организираме необходимата 

профилактика.Безспорно ече модернизацията породи огромен 

индивидуализъм придружен с възможност за тотално и универсално 

групиране.Проблемът е да се намери балансът между тях. 

Четвъртата глава според мен е почти изцяло с приносен характер. В нея са 

последователно са представени и анализирани релевантни на темата на 

дисертацията данни от Общоевропейско панелно изследване на 

ценностите, специално проведено от автора емпирично социологическо 

изследване за ролята на БПЦ  в българското общество и отношението му 

към религиозното възпитание и обучение на младите хора, както и на 
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данни на НСИ от преброяването на населението през 2011г. Оценявам 

направеният анализ като коректен и напълно съобразен със 

социологическите правила. Направените изводи са директни приноси 

1.Относно актуалния авторитет на религията и нейното място сред 

ценностите в българското общество . Изследванията на НЦИОМ / 

Голяма част от тях непубликувани и предоставени за ползване само на 

политици и посолства/ също показват безспорно правотата на автора за 

високият авторитет на църквата след промениете 2 Научното развенчаване 

на няколко отколе битуващи „митове” – за половите и възрастови различия 

при възприемането и оценката на религията, за намаляване на 

религиозната привързаност с образователния и имуществен растеж, инай 

вече за  напълно „измислената „ обществена неприемливост към 

религиозното обучение в рамките на средното образование.3. Експлицитно 

формулираните обществени очаквания към БПЦ и разпределението на 

приоритетите между тях, което сигурен съм може да помогне на нейната 

бъдеща работа.4.За наличието на естествена вяра 

.На внимателният читател/слушател/ сигурно е направило 

впечатление, че не коментирам частта за НСИ , но това  е по независещи от 

автора на дисертационния труд причини. 

В петата глава и заключението е направен опит да се конкретизира в  

детайли обекта на пастирска дейност и да се подскажат пътища за 

модернизация на българската църква Този опит също е частично 

сполучлив. 

Авторефератът представя достатъчно добре жалоните в 

съдържанието на текста на дисертационния труд 

Към дисертанта имам  въпрос , и критични бележки. Ще бъда 

доволен, ако в хода на защитата Христов изрази отношението си към тях 

Въпросът ми е : Ако се екстраполира в бъдещето така добре 

направения анализ на актуалното състояние при положение че се запази 
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относителното бездействие и абдикация на държавата и църквата от 

визираните в дисертационния труд проблеми възможен ли е „морален 

апокалипсис” и кога можем да очакваме да настъпи той? Няма ли някакви 

компенсаторни механизми? 

Бележките ми : 

Първо ,Смесването на изводите от изследването  с приносните 

моменти е било погрешно. Това е направило справката за приносите , 

неправомерно голяма, многословна, с излишни повторения и без ясни 

акценти, каквито има в изобилие в дисертацията.Стори ми се, че 

дисертантът се е уморил или е подценил тази заключителна част от своята 

работа. Дори стилът в тази част е влошен. 

Второ, Намирам за пресилено и подлежащо на преосмисляне 

сравнението и внушението за работата  на църквата като своеобразна 

медия..В медиите има прекалено много шум, врява, забава,ограничена 

компетентност, и смесване на частно-икономически с обществени 

информационни интереси.Намирам че в досегашната си практика БПЦ 

обосновано и преднамерено се е дистанцирала от такава позиция, 

съхранявайки своя авторитет 

Трето , Оценявам като неуместно сравнението на БПЦ с голямо 

НПО. НПО по начало имат родови петна в българското законодателство. 

Досега в българската обществена практика няма проблем с който НПО да 

са се справили по-успешно от Държавата и традиционните институции /в 

това число църквата/.Нека не тласкаме БПЦ в неправилна посока 

Четвърто,Мисля ,че подлежи на уточнение „душе лечебната 

дейност”.От направената от Христов конкретизация в пета глава излиза,че 

неин обект са социални групи ,които по начало са в извънредна обективна 

ситуация, в известен смисъл маргинални , и с общопризнати по формални 

белези проблемни ситуации.Струва ми се ,че душата може да е загрубяла 

или болна без да има извънредни причини или външни белези за 
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това.Такава душа също се нуждае от лечебна дейност и при младите хора 

случаите може би са по-често именно такива 

Направените забележки  не компрометират високата оценка която 

давам на този труд , неговите приноси и научна тежест.Те са по-скоро 

препоръки към бъдещата работа на този очевидно способен ,мотивиран и 

многообещаващ автор 

Науката и религията са двата стожера на съвременната цивилизация. 

Едната подлага всичко на съмнение и така отмества границите на 

познатото .Приучва ни,че винаги ще има неща, които още не знаем,т.е 

проповядва „смирение на разума” Другата постулира безусловната вяра, 

нравствените канони и адаптацията на амбициите.Винаги можем и трябва 

да правим нещо добро за другите, както и те за нас.Т.е проповядва 

„смирение на духа”Двете системи от векове с в напрегнати отношения, но 

като правило не се критикуват помежду си Убеден съм че конструктивният 

диалог между тях ще бъде възроден.Нравственото възпитание на младите 

хора е добър повод за това , а разглежданият дисертационен труд –крачка в 

правилната посока. 

Като имам пред вид добре подбраната и убедително защитена 

дисертационна теза, демонстрираната в труда  социологическа и 

богословска ерудиция, методологическият подход  и уменията за цялостна 

разработка на автономен научен проблем, както и преди всичко 

направените приноси и безспорните езикови достоинства на този текст , 

убедено и еднозначно препоръчвам на уважаемата Комисия да гласува  с 

„ДА” за присъждането на Климент Христов на образователната и научна 

степен „Доктор”. 

 

София, 31.07.2014 г.   Рецензент : 

                 Проф.д-р Асен Йосифов 


