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Цели, задачи и методи на дисертационното изследване 

 

Основна задача на настоящето изследване е да се направи за 

първи път у нас от християнска православна гледна точка обстоен 

анализ на състоянието на младите хора след мъчителния 20-годишен 

преход от тоталитаризъм към демократично общество като се 

обрисуват ситуацията и промените, настъпили в този период. Анализът 

цели да изведе както основните тенденции, които занимават и 

вълнуват младежта, така и техните потребности, нужди и проблеми. 

Основната цел от своя страна е на базата на резултатите да се 

потърси и предложи съответстващ пастирски отговор в областта на 

душегрижието, който в максимална степен да покрива тези 

потребности. Този отговор цели, надявам се, да бъде от полза както за 

Св. Синод на БПЦ, така и за богословските факултети в страната, 

които да получат най-актуална и обективна картина за положението 

на младите хора у нас, за да могат да прецизират своите бъдещи 

дейности към тях.  

В рамките на изследването ще се опитаме да превърнем обекта 

на научното дирене и в субект като му се даде думата да изрази ясно 

и категорично своите позиции и виждания. С помощта на 

представително национално изследване на общественото мнение, 

извършено специално за целта на този труд, се търси конкретен 

отговор за очакванията, нуждите и възгледите на младите хора по 

отношение на Църквата и нейната пастирска дейност. За първи път 

обектът на душегрижието има възможността сам да изрази своите 

приоритети и полета за действие.  

Работата цели да разгледа, обобщи и оцени този буреносен 

период от българската най-нова история – времето на прехода. Тук 

обаче няма да се търси отговор на въпроса  дали този преход завърши 

или продължава. В последните години прокламирането края на 
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прехода се превърна не само в любимо занимание на много 

коментатори, но дори и в запазена марка на някои социолози, които 

през определен цикъл известяват края му.  

В тази оценка естествено на първо място ще се обърне внимание 

на младежите, на промените, които настъпваха и бяха пряко свързани 

с тях, но същевременно ще се разгледат и другите фактори, 

предизвикали тези промени. Особено това се отнася до политическите 

и икономическите условия и свързаните с тях изменения в 

обществените нагласи и действия. Смяната на политическия модел 

доведе до разтърсващи икономически последици за всички възрастови 

и социални групи. Тези сътресения се отразиха и продължават да 

оказват въздействие на различните слоеве на обществото, но това 

особено ясно се вижда сред поколенията на младите хора от този 

период. Много от тези хора избраха да напуснат страната, други 

попаднаха в кризи или под различни затормозяващи външни влияния 

– от наркотици, през секти, до престъпления или опити за 

посегателство върху собствения си живот. 

Важна задача на изследването е и да се припомни и оцени 

тежкото наследство от миналото, с което трябваше да се бори БПЦ – 

гоненията и ограниченията срещу Църквата от тоталитарния период. 

Последиците от тях се превърнаха в основата на дълбока вътрешна 

криза, с която БПЦ се сблъска за първи път в хилядагодишната си 

история в края на ХХ век и началото на третото хилядолетие. 

Рефлексът от тоталитарния половин вековен период на капсулиране и 

борбата за запазване на собствената си вътрешна цялост и единство, в 

края на отминалото столетие, постави за първи път в новата история 

на България БПЦ в положението да се занимава главно със себе си и 

по този начин я изолира /до голяма степен от основните тенденции и 

търсения на обществото/. Дали това не е било за добро е въпрос на 

оценка от други дисциплини и главно от позицията на времето. Факт е 

обаче, че в множество аспекти на душегрижието е загубено ценно 

време. 
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Следващата задача, която си поставя изследването, е да се 

направи обзор на общественото развитие в последните 20 години, 

представляващи прехода след тоталитарния период и да се проследят 

процесите на политическите и икономическите промени в българския 

социум. Целта е да се отбележат причините и факторите обусловили 

развитието на обществото и породили съществени разлики и нови 

потребности както в живота на хората, така и по-специално в 

търсенията и стремежите на младите и подрастващите. Съвсем 

целенасочено се търси политическата и икономическата рамка на този 

период, за да се види практическата насоченост на изследването и да 

се избегне вече споменатото капсулиране и изолация на Църквата от 

общественото и духовното пространство на нацията. Тук неминуемо се 

появява конфронтация от една страна на непрекъснатите обществени 

призиви за съзидание чрез прилагането на морални и нравствени 

ценности както във възпитанието, така и във всички сфери на 

социалния живот – от политиката до икономиката и пазара на труда - 

и от друга страна – търсенето на усамотение, спасение и покой в 

сферите на духовното. Резултат от тази конфронтация е често 

срещания скептицизъм към една много по-активна социална роля на 

Църквата в обществото и по-специално към групите на 

маргинализираните и отритнатите. Друг подобен характерен белег е 

амбивалентното отношение към религиозното възпитание: от една 

страна не прекъсват призивите за възпитание на подрастващите 

поколение в дух на етика, морал и нравствени ценности, но, от друга 

страна, се гледа с определено недоверие и скептицизъм към 

възможностите обучението по религия да бъде въведено като 

задължителен предмет в българските училища.  

В рамките на дадения обзор обаче едва ли има възможност да се 

правят съществени сравнения с други православни Църкви. Накрая, но 

не на последно място, изследването си поставя задача да се обърне 

специално внимание на две основополагащи в съвремието теми за 

връзката и общуването с подрастващите и младите – въпросът с 
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образованието по религия в училищата и както спокойно може да се 

определи “феноменалното развитие” на информационните технологии 

и свързаната с тях огромна промяна в начините за общуване и обмен 

на информация, особено с настъпването на новия век.  
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Основно съдържание на проучването 

 

След като се разгледат основните характеристики в 

психологическото развитие на подрастващите и младите хора и 

необходимостта от полагане на душегрижие за тях в първата глава, 

изследването прави кратък исторически обзор във втората глава на 

извършеното от БПЦ до днес. Този обзор ще послужи не само като 

въведение, но и за база за сравнение със съвременната обстановка и 

тенденции, тъй като в определен период – а именно между двете 

световни войни – БПЦ не само полага основите на сериозна пастирска 

дейност, но за кратко време успява да отбележи значителни успехи, 

които, гледани дори от перспективата на нашето съвремие, спокойно 

могат да бъдат наречени значителни.  

Тоталитарният период се засяга дотолкова, до колкото да се 

даде не само представа за изключителните трудности и лишения, с 

които трябва да се съобразява и справя БПЦ, но и да се представи 

срива, предизвикан под външен и неестествен натиск, върху нейната 

дейност и в частност върху пастирското служение. Именно в този 

период се коренят и основните причини и обяснения на повечето 

вътрешни проблеми, ескалирали и експлодирали в клира през 90-те 

години на ХХ в. 

В третата глава се разглежда последното десетилетие на 

отминалия век, което стовари върху българското общество без 

подготовка и без пощада сериозния удар на бързи промени във всички 

сфери на обществения живот. Сякаш изневиделица „сполетялата” 

хората свобода на словото и изразяването, но и правото за пътуване в 

чужбина, възможностите за частна стопанска инициатива и 

намалелият строг държавен контрол в повечето области вървяха ръка 

за ръка с политическите сътресения и икономическите превратности, 

които от своя страна сблъскаха не само млади, но и стари с 

несъществуващи почти в продължение на 50 години случаи на масова 

бедност, емиграция и престъпност. Свободното навлизане и 
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разпространение както на нови или чужди религиозни форми, учения 

или практики, така и на различни видове наркотици оказа влияние 

главно върху подрастващите и младите хора в България. Затова 

представянето на този период е част от основата за характеристика на 

съвременната младеж. Следващите десет години първи за новия век 

/ХХI/ и трето хилядолетие са втората формираща част за тази база. 

Този период може да се охарактеризира с относително успокояване и 

улягане на турбулентните тенденции от 90-те години, но като цяло той 

главно запази най-значимите промени.  

Представило главните тенденции и предпоставки за развитието 

на съвременната младеж, изследването по-нататък обрисува нейния 

облик и основни черти в четвъртата глава, стъпвайки на основите на 

най-нови обществени изследвания. Това са не само периодични 

демографски изследвания, посветени на младите хора, но и 

европейски дeмоскопски проучвания на ценностите и навиците, както 

и последните и най-нови данни от преброяването на населението и 

статистическа информация за България. Особено важно в това 

отношение се явява и извършеното специално за целите на тази 

работа национално представително допитване за отношението и 

ролята на БПЦ от страна на младите и към младите. По този начин се 

постига ясно и категорично формулиране и очертавана на образа на 

обекта на изследването. 

Съгласно данните от изследването обществените представи и 

очаквания за съвременната роля на БПЦ могат да бъдат определени 

като позитивни, натоварени с повишени очаквания и разпределени 

между три основни цели, респективно сфери на дейност. Това са: 

1. Отговорност за възпитание на подрастващите в нравственост и 

морални ценности, както и за запазването на вярата. Това става от 

една страна с религиозните ритуали. Тези ритуали – официални и 

битови – се оказват изключително устойчиви. Показателно е, че дори 

мощната и щедро финансирана тоталитарна антирелигиозна 

пропаганда, продължила десетилетия под надслова „религията е 
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опиум за народа”, не успя да ги накърни чувствително. Разбира се, 

Църквата не пази само ритуалите и чрез тях религиозния дух. БПЦ 

ограничи до минимум силовото разрушение на религиозни храмове и 

съхрани православната доктрина въпреки натиска и опитите за замяна 

на религиозните ритуали посредством изкуствено създадени 

алтернативи. Това тя прави и днес в много по-благоприятна 

обществена среда. Същевременно на БПЦ се възлага и отговорността 

да възпитава ценности. При общопризнатата вълна от духовна и 

ценностна девалвация ролята на институциите, натоварени с 

автентични права и отговорности за спиране и обръщане на този 

процес, нараства неимоверно много. Църквата не е единствената 

такава институция (тук са още семейството, образователната система, 

държавата и др.), но Тя е една от най-активните и ефикасните. Защото 

тя може да бъде и е потенциално свързващо звено между всички 

посочени по-горе. 

2. Извършване на социални дейности - за подпомагане на хора в 

неравностойно положение, както и всички нуждаещи се от духовна и 

материална подкрепа. Обръщаме внимание, че така на практика се 

обхваща цялото общество. Последното кореспондира с претенцията за 

вселенска всеобхватност на религията и в частност на Църквата.  

3. Съхраняване и развитие на българското общество чрез 

националните традиции и дух. Църквата е изпълнявала успешно тази 

роля в трудни и дори критични за народа времена. Тя има признати 

традиции в тази насока. Съвременността също е в известен смисъл 

кризисна. От Църквата се очаква да продължава да изпълнява тази си 

роля. Разбира се това не е и не може да бъде единствената роля на 

Църквата, защото свеждането й само до пазител на традиции и 

култура би я превърнало от активна институция в пасивен музей, 

лишен от своя вътрешен духовен живот. Затова тя трябва да има и да 

развива активна роля при определяне на дневния ред на обществото 

чрез утвърждаване на етични-нравствени и практически норми за 

поведение. 
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Подчертаваме, че посочените отговорности, не са приумица на 

автора или негова хипотеза – те са фактически показани от 

респондентите на научно-социологическото изследване, проведено за 

целта на настоящия труд, като се отчита демонстрирането на 

одобрение в голяма и много голяма степен от обществото.  

Изграждайки образа на съвременния обект на душегрижието 

сред новите поколения, работата представя в петата си глава и 

пастирския отговор на най-съществените и належащи проблеми и 

тенденции, откроили се в това описание. При това се обръща 

специално внимание на някои конкретни групи и тенденции от 

съвремието у нас.  

Накрая в работата се дава и обобщение на направените изводи и 

последователно се подчертават формите за тяхното разглеждане. 
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Изводи от изследването - научен принос 

 

1. Настоящото изследване е пръв опит у нас да се разработи 

темата „Пастирът и младежта” в социолого-пасторологичен аспект. 

Доколко сме успели в тази насока ще каже безпристрастната критика. 

2. Основната задача, която си бяхме поставили в началото на 

нашето изследване бе, да направим обстоен преглед на ситуацията в 

България за младите хора, както и обстоен анализ на основните 

проблеми и тенденции, касаещи техния статут и развитие. 

3. Целта на изследването бе, на базата на получените резултати, 

да разгледаме възможността за активна пастирска дейност от страна 

на Българската православна църква относно проблемите и 

очакванията на младите хора у нас. 

4. В изпълнение на тази основна задача направихме обстоен 

преглед, не само на настоящата ситуация относно съвременния статут 

на българската младеж, както и обстоен исторически обзор на 

тенденциите в развитието на младежта в българското общество в 

последните 80 години. 

5. От една страна, проследихме пастирската дейност на БПЦ, 

както опита и традициите й, в най-активния й период през 30-те и 40-

те години на ХХ в. Наред с това проследихме дейността на Църквата и 

опита за тотален контрол върху нея от страна на тоталитарната власт 

у нас в продължение на почти половин век. 

6. Специално внимание обърнахме на разигралите се вътрешни 

сътресения в рамките на Българската църква през посттоталитарния 

период и преодоляването им в началото на новото хилядолетие, с 

оглед пастирското служение в българското общество. 

7. От друга страна, разгледахме бурните социално-

икономическите и политическите промени, настъпили в българското 

общество в началото на Прехода, които поставиха рамката за развитие 
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на младите хора в ХХI в. и най-важните тенденции в развитието на 

съвременното българско общество. 

8. От трета страна, подробно представихме обекта на 

изследването – децата, юношите и младежите – с техните специфични 

характеристики и нужди. Особено внимание отделихме на проблемите, 

с които се сблъскват младите хора в преходния период, след 

тоталитарното управление в страната, както и на  основните фактори, 

обуславящи развитието на подрастващите поколения. Тук на преден 

план, като особено значим, бе изведен феноменът на прехода между 

второто и третото хилядолетие. Невижданото досега, по своите 

размери и бързина на развитие и разпространение на средствата за 

масова комуникация, както и свързаните с нея възможности и 

опасности за младите хора. 

9. В рамките на настоящето изследване бе изпълнена основната 

задача да се представи обстойна картина на ситуацията, пред която се 

изправени младите хора в страната като обект на душепастирска 

дейност. Същевременно бе извършен и подробен анализ на най-

важните демографски особености в развитието на българското 

общество. За целта бяха използвани най-новите данни от последното 

преброяване на населението в страната през 2011. На базата на 

получените резултати бяха откроени основните проблеми, трудности и 

заплахи за младите българи. Бяха анализирани, от православна 

гледна точка, основните тенденции в развитието на възгледите, 

настроенията и позициите на българските граждани и в частност на 

младежите, по въпроси, свързани с етиката и морала, религията, 

семейството и обществото. За целта бяха използвани данните от 

последното общоевропейско изследване на ценностите EVS08. 

10. Съществен научен принос за изследване на проблематиката 

за младите хора и пастирската дейност на БПЦ има проведеното 

научно-социологическо проучване през 2010 г., проведено за първи 

път в богословската ни наука. Данните от него позволиха да се добие 

богат и подробен материал за вижданията, нагласите и очакванията на 
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българските граждани и младите хора за ролята на православната ни 

църква в българското общество. Научно-социологическо изследване, 

за първи път даде възможност обектът на душегрижието да се 

превърне в субект, на който се даде възможност ясно, категорично и 

открито да изрази директно позициите, схващанията и разбиранията 

си. По този начин БПЦ има възможност да получи обратна връзка с 

обекта на душегрижието и получи точна и ясна картина за проблемите 

и очакванията на българските граждани спрямо нея. Може ли да 

отговори с конкретни мерки на тези очаквания. За първи път, на 

базата на наличните данни от научно-социологическото изследване, 

БПЦ може да дефинира своето разбиране за целите, задачите и 

дейността си с оглед на обществените очаквания за въвеждането на 

регулярно преподаване на религия в българските общообразователни 

училища.  

11. На базата на вече изброените специализирани изследвания и 

анализа върху тях бе изпълнена основната цел на настоящия труд – да 

се формулира пастирски отговор спрямо основните проблеми и 

тенденции на младите хора в началото на третото хилядолетие. В този 

смисъл бяха откроени три основни направления, които съответстват на 

традиционната пастирска грижа: душепредпазни, душелечебни и 

душеръководни. Формулирахме три основни групи за активна 

пастирска дейност на Църквата. Съобразно данните от 

специализираните социологически проучвания и отразените в тях 

основни нужди, приоритети и очаквания на българските граждани и 

младите хора към БПЦ бихме могли да обобщим в три основни насоки: 

 

А. Медийни задължения на църквата 

 

Научно-социологическите изследвания показват, че БПЦ е 

натоварена с много големи очаквания от страна на обществото, да 

поеме грижата за възпитанието на младите хора – деца, юноши и 

младежи – на първо място в дух на висока нравственост и човешки 
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ценности. В този смисъл тя се явява вид  „медия” в буквалния смисъл 

на думата, защото тя трябва да им пре-подаде своето учение и 

нравствени ценности, доказали се във времето - вяра, надежда и 

любов. Въпреки вътрешните й трудности и негативи в последните 20 

години, БПЦ все още се радва на изключително висока степен на 

доверие от страна на голяма част от българските граждани. На 

Църквата се възлагат големи надежди за действия в полза на 

положителните промени в българското общество посредством 

религиозното образование. Чрез него БПЦ има възможност да 

осъществи активна дейност, чрез която да укрепи религиозно 

нравствените ценности не само у младите хора, но да обхване в 

максимална степен и останалите граждани на страната. 

 

Б. Евангелско-милосърдно служение на Църквата 

 

Душелечебната пастирска дейност, като активно евангелско 

служение чрез делата на милосърдието, е може би най-

проблематична. Тя все още не е възстановена в пълнота след края на 

антирелигиозния комунистически натиск. Донякъде среща и вътрешна 

съпротива от някои църковни групи, които все още не са се оттърсили 

от  тоталитарното тенденция  за самоизолация. Възстановяването на 

християнското милосърдие за материална и духовна подкрепа на 

нуждаещите се, на практика трябва да обхване цялото общество. То 

отговаря на претенцията за вселенска всеобхватност на Църква. То е 

изначална повеля на Спасителя: „Бъдете милосърдни, както и вашият 

Отец е милосърден”/Лука 6:36/. Християнското милосърдие ще върне 

Църквата  към корените на нейното служение в новозаветния период и 

епохата на светите Отци. 

Активната пастирска дейност на милосърдие кореспондира на 

новозаветната диаконистка дейност в служба на нуждаещите се и е 

прекрасен пример за любов към ближния в духа на притчата на 

Спасителя за Добрия самарянин /Лука 10:25-35/. Милосърдната 
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дейност след края на принудително наложеното от тоталитарната 

държава мисионерско и пастирско бездействие, дава голяма 

възможност за самообновяване и самолечение, в противовес на 

натрапената и осъдителна леност (Вж. Притчата за талантите - 

Мат.25:13-30) и самозатваряне, както и срещу свързаните с тях форми 

на клерикализация и требничарство.  

Българското гражданство очаква от БПЦ по-активна социална 

дейност, с оглед ясно изразените критики за липса на такава, както 

показват данните от специализираното научно-социологическо 

изследване. 

 

В.Църквата в ролята НПО (Неправителствена организация) 

 

Анализа на данните от научно-социологическото специализирано 

изследване показват, че БПЦ продължава да се възприема, въпреки 

антирелигиозната пропаганда, като най-естествен стожер за 

съхраняването и развитието на българското общество чрез 

националните традиции и дух. В този смисъл тя се радва на високо 

обществено доверие и е натоварена със силни очаквания и 

отговорности. Същевременно, в рамките на една плуралистична 

система с претенции за демократичност и с ясно поставено 

разграничение между държава и Църква, БПЦ е изправена пред 

необходимостта да защитава своите ценности, традиции и доктрина в 

конкурентна среда. Поставена на равни начала с други, дори и по-

малки обществено-религиозни групи, тя трябва непрекъснато да 

утвърждава своите позиции, да изпълни на споменатите по-горе 

очаквания от обществото и своите изконни задължения на 

душеръководна  дейност за Божия народ. 

На практика, в рамките на формално изградената правова 

държава, Църквата, макар и отделена от нея се явява най-голямата 

неправителствена организация в страната, с развита най-голяма 

традиционно активна мрежа, подсилена с огромно доверие от страна 
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на гражданите. Това и предоставя голямо преимущество и 

възможности да изпълнява душеръководната си мисия като излъчва и 

разпространява именно чрез тази мрежа, както и чрез медиите, своите 

послания, учение, вяра и наставления. Благодарение на двете 

предпоставки – широко представителство и висок кредит на доверие – 

Църквата може да влияе в качеството си на най-застъпената 

неправителствена „организация в обществена полза” при обсъждането 

на ключови решения за обществото. 

Въпросът за въвеждане на обучението по „Религия” в училищата, 

показа, че гласът на неправителствения сектор е изключително 

значим. Затова БПЦ трябва да използва естествената си роля на НПО 

за провеждане на своята грижовна пастирска дейност към младите 

хора в страната, както и да подпомага реципрочно свои партньорски 

организации. В този смисъл изграждането на някакъв вид неформално 

широко обхватно обединение на православни миряни би било голяма 

подкрепа за Църква. Разбира се, такива взаимоотношения биха имали 

полза, само ако бъдат припознати от БПЦ като присъдружни, а не като 

конкурентни структури. 

В едно общество с неразвити демократични принципи подобно 

силното влияние от страна на Църквата би било „кошмар” за 

политическата класа. Но в рамките на едно стабилно изградено 

демократично управление с членство в Европейския съюз, каквото би 

следвало да е вече българското, Църквата трябва да има пълна 

свобода да се възползва от това си демократично право, но при 

високата степен на обществено доверие, с което се ползва в 

обществото, както показват данните от социологическите проучвания. 

Според изнесените данни, тя следва да бъде желан партньор на 

институциите и политиците при обсъждане на обществено значими 

теми за цялото общество. 

Съобразно дълговековната си традиция и опит Църквата е 

развила и изградила възможности за конкретни и адекватни отговори 

на всички поставени проблеми, търсения и тежнения на младите хора 
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дори и в началото на третото хилядолетие с неговото бурно развиващо 

се информационно общество. Необходима е само активна работа за 

прилагане на широкомащабна пастирска дейност от 

високообразовани, добре подготвени и вдъхновени пастири. 

Разбира се, тази дейност трябва да има и постоянно научно 

основание, да бъде придружена с многостранни изследвания върху 

нейния ефект, и да бъде обект на постоянна църковна и обществена 

дискусия с оглед оптимизацията на нейните резултати. Ще бъде 

удовлетворително, ако настоящия дисертационен труд даде своя 

малък принос към тази дискусия. Оставаме ясното съзнание, че всяка 

истински научна работа винаги остава с отворен край, като очертава 

пътя за нови изследователски усилия. 
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