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С Т А Н О В И Щ Е 

за 

дисертационния труд 

 

Екзарх Стефан в разработките на държавна  

сигурност преди и след 9 септември 1944 г. 

/историко-канонично изследване/ 

 

Софийски университет Св. Климент Охридски” 

Богословски факултет 

Катедра: Практическо богословие 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

по научно направление 2.4. Теология и религия   

        /Църковно право/ 

от 

проф. д-р Гълъбина Петрова Дупинова 

Департамент „Право”, Нов български университет 

 
 Съгласно възприетия стандарт за формата и съдържанието 

на становищата при провеждане на публична защита на 

дисертационни трудове за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор”, излагам следните необходими данни и 

заключения. 

 Доц. Дилян Николчев, автор на представения дисертационен 

труд „Екзарх Стефан в разработките на държавна сигурност 

преди и след 9 септември 1944 г. /историко-канонично 

изследване/”, е роден на 18.03.1961 г. През 1981-1986 г. е 

завършил Духовната академия „Св. Климент Охридски” /сега 

Богословски факултет/, а през 2004-2009 г. – Правно-

историческия факултет, ЮЗУ. През 1995-1999 г. е бил задочен 

специализант по Римско право в ЮФ на СУ „Св. Климент 

Охридски”. Работил е в Богосолвския факултет /като хоноруван 

асистент /1994/, асистент /1995/, ст. асистент /1997/, гл. 
асистент /2000/, доцент /2006/, където работи и в момента. 
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Преподава Църковно право и Устройство и управление на 
църквата. 
 Доц. Д. Николчев е бил ръководител катедра /2006-2014/, 

председател на ОС на Богословския факултет /2006-2010/, 

ръководител на проекти, редактор на сп. „Любомъдрие”, член на 

ред. колегията на сп. Богословска мисъл и главен редактор на сп. 

Богословска мисъл /2008-2015/. Участва активно в научния живот 

на факултета и през 2007 г. е награден с грамота за високи научни 

постижения за 2007 г. 

 Дисертационния труд на доц. Д. Николчев е в обем 697 

страници, разпределени в увод, 4 глави, изводи и заключение. 

 Гл. първа обхваща живота и дейността на духовника Стефан 

/Стоян Попгеоргиев Шоков/ през периода 1878-1944 г. Гл. втора 

включва повратните и динамични събития през периода 

9.ІХ.1944-5.ІХ.1948 г. Гл. трета се отнася до преврата срещу 

екзарх Стефан и неговата отчаяна борба да запази катедрата си на 

софийски митрополит, а гл. четвърта отразява най-тежкия и 

трагичен период от живота и дейността на екзарх Стефан – 

заточаването му в с. Баня и пребиваването му там до неговата 

кончина. 

Сполучливият избор на темата е безспорен. Трудът е 

посветен на личността и дейността на предстоятеля на 

българската църква – личност от голяма европейска и световна 

величина, както и на събитията и процесите през неговия 

житейски път – преди и след 9 септември 1944 г. Макар че тази 

тема е била вече предмет на други научни разработки, авторът 

представя свое виждане, позовавайки се компетентно и 

добросъвестно на доста по-богат архивен материал. 

 Ползата от този труд е несъмнена и това е неговото първо 

достойнство. Няма съмнение, че не само богослови, но също 

юристи, историци, философи и пр. трябва да познават тази 

голяма фигура в нашата църковна и национална история, което 

определя обществената значимост на труда. 

 На второ място – това е цялостен труд, в който много 

подробно се разглежда личният живот – от ранното детство до 

смъртта на екзарх Стефан, в тясно единство с цялостната му 

църковна и обществена дейност. Личният живот и дейността му 
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са представени цялостно, което рядко може да се открие в 

научната литература. Получена е пълнота - житейската съдба е 

свързана със службата му на църковен и обществен деец. 

Дисертантът е вложил огромен труд и е проявил необикновен 

стремеж за пълнота. За да бъде убедителен, той дава подробни 

сведения за всички факти и събития. Той обръща внимание на 

всеки детайл, но нито за миг не забравя общия образ, както би 

направил един много добър художник. Това води до неимоверна 

пълнота, до абсолютна изчерпателност, което обяснява обема на 

дисертацията. Цялостното представяне на личността и дейността 

на екзарх Стефан, поднесено на разбираем, лек и увлекателен 

език, доставя огромно удоволствие. За да се напише нещо 

допълнително след този труд, трябва да бъдат открити нови 

документи. 

 В дисертацията много точно се изтъква, че независимо от 

политическата обстановка, която е разнообразна през целия 

период, екзарх Стефан има свои категорични разбирания и ги 

защитава без да се съобразява с обстановката – отстоява възгледи 

и позиции, заради което понякога става неудобен. Той е жертва 

на собственото си достойнство, което има куража да защитава. 

При наличие на фашистки режим отстоява славянската идея, 

защитава евреите, бори се за единство на църквата. При 

комунистическия режим е верен на възгледите си на 

антикомунист, отстоява правото на църквата да бъде 

самостоятелна институция. Изпъква като мислеща личност, а не 

човек на конюнктурата, което е много достойно. Ако беше 

преклонил глава вероятно щеше да стане патриарх, защото е най-

подготвеният и най-подходящият. Но със своята твърдост и 

последователност екзарх Стефан става неудобен за новата власт и 

това много точно и умело е изтъкнато в дисертацията. 

 Още в началото прави впечатление строго научният подход 

при изследване на проблема. Авторът се базира на постигнатото 

до този момент, поставя си ясна и категорична цел и я следва, 

обосновавайки своите виждания и становища като използва нови 

източници. Един перфектен подход за научно изследване. 

 Когато оценяваме труд посветен на тази тема, следва за 

имаме предвид огромния изворов материал, който е представен и 

на основата на който авторът прави своите анализи и изводи. 
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Впечатляващо е добросъвестното цитиране на други автори и 

огромният брой бележки под линия. Много умело в изследването 

се изяснява основната концепция на автора и представянето на 

досегашните научни изследвания. Това говори за добрите 

аналитични възможности на кандидата, за изработени умения за 

научно-изследователска работа, за придобито научно мислене, за 

умение да си служи със средствата и техниката на науката. 

 Дисертацията е написана от учен, натрупал знания и умение 

да изследва научни проблеми, да анализира документи, факти и 

събития, да предлага хипотези и изводи; учен, който показва 

научна зрялост, не се нуждае от научно ръководство и достойно 

може да продължи делото на своите предшественици. 

 Приемам и се солидаризирам с положителните оценки за 

качествата на труда, изтъкнати от авторитетни колеги при 

обсъждането му в катедрата, както и със самооценката на 

кандидата за научните му приноси. Освен това, изяснявайки 

отношенията между църквата и държавата, трудът има най-

непосредствена връзка с преподавателската дейност и с четения 

от автора курс по Църковно право. Взаимодействието между 

църква и държава се определят от една страна от християнското 

учение за произхода и същността на двете институции, но от 

друга – от конкретните нужди на държавата при провеждане на 

нейната вътрешна и външна политика. Много често държавата 

налага своята воля със сила и оттук произтичат неизбежните 

конфликти между двете институции. Тези сложни отношения 

между църква и държава, както и последиците от тях през 

визирания период, са намерили място в дисертацията.  

 В становище от няколко страници е невъзможно да се 

обхване големият обем и богат по съдържание труд. Тук много на 

място би  могло да се припомни поговорката: „Не е нужно да се 

изпие морето, за да се разбере, че водата му е солена”. Този труд 

е толкова значим, че дори само за част от него би могло на автора 

да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 

Или както гласи друга латинска поговорка: „Ex ungue 
leonem”, т. е. лъвът се познава по нокътя. 

 Заключението е само едно: доц. Дилян Николчев покрива 

всички изисквани от закона условия за получаване на 
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образователната и научна степен „доктор”. Прави го убедително 

като се явява на защита с мащабно изследване, което респектира 

и което по обем, значимост и научни приноси далеч надхвърля 

рамките на една дисертация и надвишава изискванията за доктор. 

Авторът се изявява като учен отлично информиран, ерудиран, 

опитен изследовател и преподавател, коректен към другите, със 

собствени становища, с които качества той отдавна е на ниво 

„доктор”.  

 Изложените достойнства на дисертацията и качества на 

автора ми дават основание убедено да изразя положителното ми 

становище и оценка и категорично да препоръчам на доц. Дилян 

Николчев да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор по професионално направление 2.4. „Религия и 

теология”. 

 

18.05.2015 г.                  Изготвил становището: 

гр. София                              проф. д-р Гълъбина Петрова 


