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Данни за процедурата 

         Първото заседание на научното жури бе проведено на 10.06.2014 г. 

На него бяха представени обстоятелствата по процедурата, както и бяха 

определени авторите на рецензии и становища за дисертационния труд. 

Представената от докторанта научна продукция и изпълнението на 

индивидуалния план съответстват на изискванията на нормативната база. 

Въз основа на това, както и на останалия набор от документи констатирам, 

че процедурата е спазена. 

 

Данни за кандидата 

         Климент Христов Христов е редовен  докторант в Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, отчислен с право на защита, във 

връзка с присъждането му на образователна и научна степен „доктор”. От 

1995 до 2002 г. е студент в същия факултет и придобива магистърска 

степен по Теология. До настоящия момент е преминал няколко 

специализации, работи за централни електронни и печатни медии, както и 

за правителствени и обществени организации. Втори мандат е църковен 

настоятел в централен столичен храм.  

 

 



Научна продукция и научни приноси 

         Дисертационният труд на докторанта Климент Христов е на тема 

„Пастирът и младежта”. Обемът от 227 страници е разпределен в следната 

структура: Предговор, Увод, пет глави, Заключение, Извори и използвана 

литература. Основните проблеми, обект на изследването, са разпределени 

в отделните глави и се съдържат в тяхната формулировка. Първа глава – 

Грижата на Църквата за младия човек; Втора глава – Пастирската дейност 

на БПЦ през ХХ в.; Трета глава – Младите хора по пътя на прехода в 

България; Четвърта глава – Младите хора в началото на новото 

хилядолетие; Пета глава – Пастирски отговор на промените и проблемите 

в българското общество и на младите хора в началото на третото 

хилядолетие. Всяка глава е разделена на точки, които оформят вътрешната 

й структура. 

         Основната задача на изследването, както я определя дисертантът, е да 

се направи за първи път у нас, от православна християнска гледна точка, 

обстоен анализ на състоянието на младите хора в периода на преход от 

тоталитаризъм към демократично общество. Твърде амбициозна задача, с 

оглед на съдържанието на този незавършил все още преход. 

Хронологически периодът не е голям, но е богато изпълнен с явления, 

процеси и драматизъм. Това е сериозно предизвикателство както по 

отношение обема на работата, така и пред умението да се събере и 

анализира необходимата информация. 

         Моето мнение е, че Климент Христов се е справил успешно с тази 

задача. Първо бих подчертал, че самият той е в тази категория население. 

Така че освен върху източниците, литературата и проучванията в 

обществото, той се позовава и на собствените си преживявания и опит. 

         Цялата изворова и научна база е посочена в края на дисертационния 

труд (стр. 214-225) и е обособена в три части: Извори и източници /29 

документа/ с предимно нормативен характер; Използвана литература на 



кирилица / 95 заглавия/ ; Използвана литература на латиница / 65 

заглавия/. От това следва, че дисертантът е проучил обстойно наличните и 

достъпните за него източници и е базирал труда си върху солиден обем 

чужди изследвания.  

         Освен това в работата си е включил и собствени проучвания и най-

вече задължителни за подобен вид трудове социологически проучвания, 

които е направил сам или с авторитетна професионална помощ. 

Последното придава особена важност на изследването.          

        Друго достойнство на този труд е неговата изчерпателност и в същото 

време яснота и прегледност, за което способства и подходящия по 

съдържание и достатъчен като количество илюстративен материал. В 

различните части са разгледани, като е използвана удачна методология, 

основните въпроси, включени в обхвата на изследването. 

         Този труд е полезен за научни работници, клирици на БПЦ и за 

широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите, касаещи Църквата и 

обществото. 

         В автореферата си дисертантът посочва 10 свои публикации, 

свързани с темата на дисертацията. Това свидетелства за траен и 

задълбочен интерес. Авторът е откроил и своя научен принос, който аз 

приемам като действителен. 

          

         Наред с изтъкнатите положителни страни на дисертационния труд, 

бих отправил две критични бележки, които касаят формулировката на 

темата и вътрешния баланс в структурата.  

         В заглавието „Младежта” би могло да се замени с „младите хора”. 

Нещо, което и авторът прави почти навсякъде в текста. Не бих казал, че 

това е грешка, но в последните години тази формулировка се налага все 

по-трайно. 



         Втората ми бележка засяга обема на историческия преглед, направен 

във Втора и част от Трета глави. Според мен е по-подробен от 

необходимото за въвеждане и изясняване на част от предпоставките за 

проблема, залегнат в изследването.    

 

         С Климент Христов нямаме публикации в съавторство и не 

участваме съвместно в научни проекти.  

 

        Въз основа на изложеното по-горе давам висока оценка на 

дисертационния труд на Климент Христов Христов и ще гласувам 

положително да му бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление 2.4. Религия и теология   

 

                                                                                      Доц. д-р Людмил Малев 

 


