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Р Е Ц Е Н З И Я 
на 

Дисертационния труд на Климент Христов Христов 

на тема “Пастирът и младежта” 

 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 
 

 

Със Заповед № РД 38-234/28.05.2014 г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“ съм избран за член на научно жури, а с негов Прот. № 

1/10.06.2014 г. съм избран за рецензент на дисертационния труд на редовен 

докторант Климент Христов Христов „Пастирът и младежта“. 

Климент Христов е роден 26.11.1975 г. в гр. София. Завършва 

гимназия в Националната гимназия за древни езици и култури. Следва в 

Богословския факултет на СУ (1995-2002), където придобива бакалавърска 

и магистърска степен по теология. Редовен докторант по теология към 

същия факултет. Отчислен с право на защита. Владее в различна степен 

немски, английски, руски и френски езици. Работи в различни медии и 

държавната администрация. Втори мандат църковен настоятел в храма 

„Св. София“. Семеен с едно дете. 

Предложеният от дисертанта труд е с обем 227 страници 

компютърен набор, включващи текста на изследването с библиографията. 

Авторът е приложил отделно и десет публикации свързани с темата на 

дисертацията, което е атестат за личната му ангажираност с проблема. 

 

mailto:teo@theo.uni-sofia.bg


2 

 

Трудът се състои от предговор, увод, пет глави с подточки, 

заключение, библиография, включваща впечатляващ обем от общо 189 

извори и съвременни изследвания на кирилица и латиница, и съдържание. 

Задачите и целите на изследването са формулирани от автора на 

страница 4-та по следния начин: „Основна задача на настоящето 

изследване е да 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, и 

така да могат да прецизират своите бъдещи активности към тях“. С 

удоволствие мога да констатирам, че в целия текст на дисертацията 

авторът остава верен на това свое разбиране. 

Така поставените задачи, според автора, биха могли да бъдат 

реализирани успешно чрез успоредното използване на няколко 

методологически подхода, присъщи на интердисциплинарността на 

изследването – пасторологичния анализ, обективното историческо 

изследване и социологическата аргументация – нещо, с което той се е 

справил с вещина. 

В първа глава, озаглавена Грижата на Църквата за младия човек 

(с. 10-25) и разделена на три подточки, авторът проследява задачите на 
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душепастиря към младите хора от различните възрастови групи, 

съобразени с трансформацията на обществените отношения в България в 

епохата на информационните технологии, постмодернизма, характерен с 

поставянето под съмнение на всичко съществуващо и алиенацията между 

обществените слоеве и отделните хора. На базата на своя анализ авторът 

достига до ценни и работещи модели за работа с хората на днешния 

душепастир. Анализът на съвременните реалности е прецизен и успешно 

аргументира тезата на автора. 

Втора глава – Пастирската дейност на БПЦ през ХХ в. (с. 26-50), 

също в три подточки, е посветена на една историческа ретроспектива на 

развитието на БПЦ в трите основни периода на миналия век – до Втората 

световна война, през тоталитарния режим и в периода след това, в който 

живеем понастоящем. Много успешно авторът представя тези толкова 

различни от гледна точка на социалния статус на Църквата епохи, 

предопределящи до голяма степен и нейното поведение в обществото. С 

тъга авторът констатира тежките поражения за БПЦ през тоталитарния 

режим, както и липсата на желание в редиците й за завръщане към добрите 

практики, установени в областта на душегрижието в довоенния период, 

като, разбира се им се вдъхне една нова и съобразена със съвременните 

реалности виталност. Обърнато е и внимание върху деструктивната роля, 

която политическият елит играе по отношение на религията въобще и в 

частност на БПЦ. 

В трета глава – Младите хора по пътя на прехода в България (с. 51-

80), разделена на три подточки, Климент Христов концентрира 

изследователските си усилия върху средата и външните фактори, които 

влияят върху личностното формиране на младите хора в сегашната 

ситуация на т.нар. преход. Много добре авторът хронологично посочва 

многобройните и многостранни фактори, които влияят, в повече случаи 
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отрицателно, върху развитието на младите хора и водят до отдалечаването 

им от Църквата и Словото Божие. Тези фактори са детайлно анализирани и 

са предложени „приложните полета“, върху които би следвало да 

концентрират усилията си занапред душепастирите. В третата подточка 

подробно е разгледана и т.нар. „революция“ в информационните 

технологии, която дава особено на младите хора една нова по вид свобода 

с отпадането окончателно на монопола на властите върху достъпа до 

информация, което, разбира се, крие и своите рискове и оказва влияние 

върху личностното формиране на младия човек като съвкупност от 

„кръпки” на неговите интереси и моментни вкусове. Това трябва да бъде 

отчетено в работата на душепастирите с младите хора. 

В четвърта глава – Младите хора в началото на новото 

хилядолетие (с. 81-133), в три подточки са представени резултати от две 

социологически проучвания и националното преброявяне на населението 

(2011 г.). Това е особено силният приносен момент в дисертацията в 

областта на анализа на емпирични социологически данни. Без да навлизам 

в детайли само ще отбележа позитивните нагласи в обществото спрямо 

въвеждането на обучение по религия в българското училище в контраст с 

всевъзможните опити от страна на политическата класа да направи 

необходимото по въпроса. Трябва да се отбележи, че второто 

социологическо проучване е направено по искане на докторанта и в този 

смисъл събраните в него данни са уникални и конкретно за целите на 

дисертацията и се изследват за първи път, за което той заслужава 

адмирации. 

Петата глава под наслов Пастирски отговор на промените и 

проблемите в българското общество и на младите хора в началото на 

третото хилядолетие (с. 134-182) в три подточки разглежда, на базата на 

изводите от изследването дотук, задачите пред душепастиря в три основни 
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качества – душепредпазна, душелечебна и душеръководна. Разгледани са 

поотделно и по различни признаци групи от млади хора, които се нуждая 

от специализирани душепастирски грижи. Представени са множество 

проблеми, стоящи пред младия човек днес, с които той не винаги може да 

се справи без външна помощ. И точно тук трябва да се появи фигурата на 

дълбоко загрижения и компетентен пастир, който да му подаде ръка в 

момент на криза. Анализът на такива разнородни ситуации, в каквито все 

по-често попадат младите хора, е направен с вещина от автора и е от 

голяма полза за всеки богослов и в частност за клира. 

В заключението на дисертацията са посочени систематично 

основните изводи и заключения, до които авторът достига в процеса на 

изследването си. 

Като общо впечатление от работата трябва да отбележа и 

задоволството, което изпитах като читател на този професионално написан 

труд, както и на приложените 10 статии, свързани с темата, без да са части 

от нея. Трябва да подчертая, че смятам концепцията и методологията, с 

която авторът разглежда изследвания проблем за правилна от 

пасторологична гледна точка. Езикът на автора е плавен и разбираем, на 

места звучи малко повече журналистически, но с оглед на темата това е 

разбираемо. 

Като препоръка преди отпечатване, което мисля е задължително 

предвид качествата на труда и актуалността на темата, бих посъветвал 

автора за още един прочит с оглед изчистването на някои грешки и 

повторения на аргументи. Това, разбира се, не накърнява в никакъв случай 

достойнствата на труда във вида, в който е представен. 

Авторефератът точно отразява резултатите, получени в рамките на 

изследването. 
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Нямам съвместни публикации с Климент Христов, нито пък съм 

участвал с него в научни проекти или друг конфликт на интереси. 

В заключение бих искал да изразя убеждението си, че докторант 

Климент Христов е един млад човек с висока професионална подготовка и 

богата ерудиция в областта на теологията. Представеният от него 

дисертационен труд представлява богато документирано и професионално 

изпълнено изследване, което, заедно с приложените публикации по темата, 

внася съществен принос по изследвания от него проблем. Казаното дотук 

ми дава основание да подкрепя дисертацията и да призова и уважаемите 

членове на научното жури да присъдят на докторант Климент Христов 

Христов образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

(доц. д-р Александър Омарчевски) 


