
Рецензия 

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор” 

по професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност 

„Пастирско богословие“ 

към Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  

Богословски факултет, катедра „Практическо богословие” 

Тема: Църковното служение в местата за лишаване от свобода (духовно-

пастирски подходи и методологически проблеми)  

Автор: Йордан Константинов Иванов, Архимандрит Йосиф (Иванов)  

 

1. Данни за дисертанта:  

Йордан Константинов Иванов, Архимандрит Йосиф (Иванов), е роден през 

1976 г. Завършва средното си образование през 1994 г. в Икономически техникум 

„Васил Левски“, гр. Монтана. През 2001 г. придобива образователно-

квалификационна степен „магистър“ в Богословския факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ с професионална квалификация „теолог“ и 

„учител по теология“. В периода 2002 – 2005 година се обучава за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по счетоводство и контрол в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. 

Професионалната му биография включва работа като енорийски свещенник и 

ефимерий на Клисурския манастир „Св. св. Кирил и Методий“, Видинска епархия, 

(2000 – 2002 г.), като работи и за духовно обгрижване на населените места в 

близост до манастира. В периода 2002 - 2004 г. е игумен на Лопушанския 

манастир „Св. Йоан Кръстител“, Видинска епархия, като реализира и духовно 

обгрижване на съседните села като енорийски свещенник. Той е пенитенциарен 

капелан и енорийски свещенник за духовно обгрижване на лишените от свобода в 
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Поправителния дом, гр. Бойчиновци и съседните населени места (2004 – 2014 г.). 

Интересен акцент от автобиографията на Архимандрит Йосиф е, че още докато е 

студент по богословие (1997 – 1999), той преподава религия в Дома за деца и 

юноши, село Боровци, обл. Монтана и в Поправителния дом в гр. Бойчиновци. 

Прегледът на професионалната му биография разкрива целенасочен интерес 

към пастирското богословие и по-конкретно към превенцията на асоциалното 

поведение и на престъпните прояви при децата и възрастните чрез ролята на 

Църквата. 

2. Данни за докторантурата:  

 Йордан Константинов Иванов (архимандрит Йосиф) e записан като задочен  

докторант по научната специалност „Пастирско богословие“ към катедра 

Практическо богословие на Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ със 

заповед № РД 20 4127/20.01.2010 г. и тема на дисертационния труд „Църковното 

служение в местата за лишаване от свобода (духовно-пастирски подходи и 

методологически проблеми)“. За научен ръководител е определен доц. д-р дякон 

Иван Иванов. По доклад на научния ръководител доц. д-р дякон Иванов, въз 

основа на решение на Катедрения съвет (Протокол № 6 от 14.01.2015 г.) и на 

Факултетния съвет от 22.01.2015 г., индивидуалният учебен план за обучението 

му в докторантура e приет като успешно реализиран, вследствие на което е 

отписан с право на защита. 

Със заповед РД 38 – 96 от 03.02.2015 г. на Ректора на Софийския 

университет е определен състава на научното жури за защита на дисертационния 

труд, както и срока за публичната защита.  

Въз основа на изнесените факти, констатирам, че няма установени 

нарушения по отношение на процедурата по докторантура и реализирането на 

дисертационния труд. 
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3. Данни за дисертацията и автореферата:  

Дисертационният труд е в обем от 251 стр., с основно тяло 147 стр. и  

приложения. Структурно е изграден от предговор, списък на съкращенията, 

списък на таблиците, увод, четири глави, заключение, използвана литература (152 

източника), приложения (8 бр.) и 156 бележки под линия, определени от 

дисертанта, като приложен научен апарат. В структурата на труда не са обособени 

изводи по отношение на изследването.  

Главите са с наименования: „Богословско основание и история на 

църковното служение в местата за лишаване от свобода”; „Пастирското служение 

в местата за лишаване от свобода в условията на нашата съвременност”; 

„Пенитенциарната система в България и отношенията и с Църквата. Ролята на 

миряните в местата за лишаване от свобода”; „Видове учреждения в 

пенитенциарната система, същност и особености. Духовни предизвикателства за 

пастира в различните учреждения”. 

В увода, чрез ретроспективен анализ на пастирските грижи на Църквата в 

местата за лишаване от свобода в международен мащаб и у нас, аргументирано е 

обоснована необходимостта от научен подход към служението на Църквата в 

пенитенциарните заведения, свързан информационния вакуум за дейността, 

методите, средствата и обосновката на капеланското служение в затворническите 

общности. 

Представен е научният апарат на изследването. По отношение на предмета на 

изследване, считам, че той би могъл да се прецизира с конкретните дейности и 

специфики на проучването, свързани с обекта на изследване, а типовете лишени от 

свобода, служителите в пенитенциарната система, както и други участващи в 

проучването, при така приетата логика от дисертанта, са по-скоро контингент на 

изследването. 
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Не е посочена хипотеза на изследването, макар да се разчитат в текста 

предположенията на дисертанта и тезата, която се стреми да потвърди. 

В основния текст на дисертацията последователно е разгледан статуса на 

проблема за правораздавателната система в историческа ретроспекция - от 

първите векове на християнството до наши дни. Изведени са някои особености и 

специфики на наказанията и отношението към лишените от свобода в исторически 

план. Анализирани са задълженията и изискванията към свещенослужителя, 

реализиращ дейността си в местата за лишаване от свобода, чрез систематизиране 

на принципите на мисионерската дейност и особеностите на пастирските 

задължения към лишените от свобода. Специално място е отделено на обучението 

на лишените от свобода чрез специфичната роля на затворническия 

свещенослужител. Анализирани са особеностите и спецификите на 

взаимоотношенията в местата за лишаване от свобода, на затворническата 

субкултура, като изходна база за успешната работа на капелана. 

Специално място в изследването е отделено на миряните - доброволци, на 

тяхната роля в помощ на затворническия свещенослужител по посока 

подпомагане на процеса на обучение и ресоциализация на лишените от свобода. 

Направен е опит за сравнителен анализ на отношението към наказанието на 

светския закон и на Църквата. 

Логично и последователно са разгледани типовете пенитенциарни заведения 

и техните характеристики и специфики. На тази база са изведени особеностите на 

извършителите на престъпления в тях и са предложени модели на пастирска 

работа със съответните групи извършители на престъпления. Направена е 

сполучлива диференциация в подходите на пастирски грижи съответно към жени 

и мъже с престъпни деяния, както и към непълнолетните. Изведени са 

възможности за катехизация и възпитателно въздействие към посочените групи. 
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Съдържанието на текста е логически структурирано. Отчитам коректност на 

цитирането. Откроява се личното отношение и мнение на дисертанта по 

разглежданите въпроси. От езикова гледна точка, текстът се характеризира с добра 

четивност и граматическа коректност. 

 Авторефератът е в обем от 31 страници и отразява основните компоненти от 

дисертационния труд в тяхната логическа последователност. Съдържанието му би 

спечелило чрез съблюдаването на аналитико-синтетичен подход на представяне на 

текста от дисертационния труд.  

4. Научни приноси: 

За успешното реализиране на научните приноси в дисертационния труд може 

да се посочат някои положителни констатации за дисертанта. Архимандрит Йосиф 

(Иванов) показва добра информираност по разглежданата проблематика, умения 

за систематизиране и анализиране на литературните източници и 

интерпретирането им от гледна точка на темата на дисертацията. Положително 

може да бъде оценена критичността на докторанта към съществуващата ситуация 

в България както по отношение на възможностите на пенитенциарната система да 

се справя ефективно с ресоциализацията на лишените от свобода, така и по 

отношение на ресурсите в тази насока на наличните структури в Църквата, 

изпълняващи такъв тип функции. 

В този смисъл, приемам така определените научни приноси от дисертанта и 

като допълнение ще посоча:  

- Извършено е сравнително ново по рода си научно изследване, разкриващо 

възможностите за ресоциализация на лишените от свобода чрез дейностите на 

Църквата и по-конкретно чрез пастирските грижи на свещенослужителите. 



6 
 

- Чрез сполучлив интегриран педагого-психологически и богословски 

подход са аргументирани принципите, методите и подходите на пастирското 

душегрижие по отношение на хората с престъпни прояви, във взаимовръзка със 

служителите на пенитенциарната система. 

- Изведени са потребностите от мисионерското служение в затворите, заедно 

с работата на специалистите там, като са обособени сполучливо принципите на 

работа, задълженията и възможностите на духовенството за работа с лишените от 

свобода чрез литургичната дейност на Църквата. 

- Очертана е ролята на православното образование в местата за лишаване от 

свобода и личностните характеристики на миряните - затворници за успешната им 

ресоциализация, като сполучливо са изведени ресурсите на Църквата за тази 

промяна. 

- Представена е авторска концепция на методите и подходите на пастирско 

въздействие върху различните групи лишени от свобода и осъдени на пробация 

лица. 

5. Публикации и участия в научни форуми: 

По темата на дисертацията Йордан Иванов реализира 3 публикации (две, от 

които под печат), основно в списания с богословски и пенитенциарен характер. 

Всички статии съответстват на компоненти на дисертационния труд и 

популяризират постиженията на автора. Може да се направи препоръка 

докторантът да представя по-смело изследователските си тези на научни форуми у 

нас и в чужбина, за да може резултатите от труда му да достигнат и се коментират 

от по-широка професионално-педагогическа и богословска аудитория.  

6. Заключение: 
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Изхождайки от постиженията на рецензирания дисертационен труд, на 

анализите и интерпретациите по тази сложна интегративна тема, умението за 

концептуализиране по изследвания проблем, подкрепям положително 

присъждането на Йордан Константинов Иванов, Архимандрит Йосиф (Иванов) на 

образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.4. 

„Религия и теология“, научна специалност „Пастирско богословие“. 

 

 

04. 04. 2015 г.                                    Рецензент: 

                                      /проф. д-р Розалия Кузманова - Карталова/ 


