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научна степен „доктор”, професионално направление 2.4. 

Теология и религия /Църковно право/, катедра „Практическо 

богословие” 

 

Автор: Иван Кирилов Йовчев 

Тема: „Автономия - автокефалия и начин на прогласяването 

им /с оглед на Македонската схизма/” 

 
 Представеният труд на Иван Кирилов Йовчев на тема „Автономия-

автокефалия и начин на провъзгласяването им /с оглед на македонската 

схизма/”, в обем от 254 страници, се състои от увод, три глави, заключение, 

тематично приложение – Автокефалия и автономия в каноничната традиция на 

Православната църква, документални приложения – Решения на 

Междуправославните подготвителни комисии и списък на използваната 

литература. 

 Преди всичко бих приветствала всяко съчинение в областта на 

църковното право, още повече – съчинение посветено на класически проблем, 

свързан с много- вековната история на авторитетна и значима институция като 

църквата, играла през вековете съществена роля в живота на хората. 

 Няма съмнение, че темата е актуална в научно и научно-приложно 

отношение. Това я прави навременна и необходима. Изследва се актуален, 

важен, но изключително труден проблем, особено за начинаещ изследовател. 

Написването на дисертация е трудно начало при влизането в науката, а една 

сложна тема е още по-голямо затруднение. Затова докторантът трябва да бъде 

поздравен за смелостта и решимостта при избора на темата, както и за 

упоритостта да работи по нея. 

 Под компетентното научно ръководство и взискателно отношение на 

двама специалисти - научният ръководител доц. д-р Дилян Николчев и доц. д-р 

Павел Павлов докторантът е положил усилия да се справи с изследването на 

темата. За това са допринесли, смятам, още и неговите похвални усилия да 

изучава чужди езици, между които и гръцки език – труден за усвояване, но 

много необходим за работа по проблеми, свързани с църквата и малко познат 

от специалистите в академичните среди. А ползването на чужди езици дава на 
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един автор библиографска осведоменост – необходимо условие и голямо 

предимство в научните изследвания. 

 В първата глава, озаглавена „Особености и характер на църковната 

организация в Македония в периода ІV – ХХ век” се проследява проникването 

на християнството на територията на днешна Македония, църковната 

организация по време на Първата българска държава, Охридската 

архиепископия, църковната организация в Македония до учредяването на 

Българската екзархия и в периода 1870 - 1914 г. 

 Втората глава е посветена на организацията на църковния живот в 

Македония през периода 1915 – 1960 г., през 50-те години на ХХ век и 

каноничния статут на Сръбския патриарх съгласно Устава на МПЦ от 1960 г. 

 Третата глава на изложението е посветена на развитието на МПЦ през 

втората половина на ХХ век, на събития преди и след самопрокламирането на 

автокефалия през 1967 г. и последиците от този акт. 

 Заключението синтезира и повтаря вече изложеното в трите 

предшестващи глави. 

 Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертацията. 

 Като основен принос преди всичко ще посоча избора на темата. Авторът 

изтъква, че „изследването е пръв опит в България да се осветлят по-ясно 

събитията по учредяването, устройството и управлението на МПЦ и по-

късното й ситуиране в схизма”. Не приемам, че това е първият опит в България 

да се осветлят тези проблеми.  Но това не омаловажава избора на темата. 

Ненужно е да търсим обяснение, сякаш търсим извинение за това, че някой 

избира да работи по тема, която е изследвана преди това. Точно обратното – 

това трябва да бъде насърчавано и ми се струва несъмнено в европейската и 

световна наука, защото се касае за различен автор, с различна подготовка и 

интереси, различен поглед върху проблемите, с различен творчески диапазон. 

В този смисъл трудът има приносен характер. Но важно е и от изложението 

ясно да личи какво ново е казал авторът по разглежданите проблеми. 

 В дисертацията ми се искаше да видя повече въпроси на правото, в 

случая на църковното право, на нормативната уредба на съответните 

институти, на анализ, хипотези, обобщения и изводи съгласно тази уредба. Там 

да бъде акцентът, защото автокефалията и автономията са понятия, както 

дисертантът сам признава, които отнасяме към църковното право. 

Изясняването на тяхната същност, основания, признаване и пр. могат да бъдат 

успешно изследвани чрез изясняване и правилно тълкуване на съответната 

нормативна уредба, на каноните, но и анализ на държавно-политически 

съображения при решаването на всеки конкретен случай. За съжаление 

юристите, които могат да подпомогнат такива изследвания и дори да 

предложат идеи de lege ferenda, проявяват все още слаб интерес към правните 

проблеми на църквата. И ако в продължение на десетилетия до днес църквата 

като институция и нейното право по различни причини не са били предмет на 

научно изследване от юристи, то от Освобождението до 9.ІХ.1944 г. 
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църковното право е било основна дисциплина в Юридическия факултет. Още 

повече, че църквата има особени взаимоотношения с държавата. Оттук и 

спецификата на църковното право – напълно самостоятелно във вътрешния 

живот на институцията и почти пълна обвързаност с официалното право в 

обществения живот. 

 Що се отнася до историческата насоченост на съчинението, смятам, че по 

принцип историческа част на едно научно съчинение е важно достойнство при 

изследване на институти с дълголетна история. Тази историческа част очертава 

изходната точка, промените през разглеждания период, както и новото 

надграждане, включително и на автора в материята на темата. Затова ще 

отбележа като положителен този подход в дисертацията, но с уговорката, че 

това налага повече самоподготовка, повече усилия и старание от страна на 

неспециалиста в областта на историята, за да бъде той точен и коректен. 

 В тази връзка бих препоръчала да се прецизират и отстранят 

многобройни неточности в текста. Ще посоча само някои от тях: 

 Преди всичко следва да се изясни терминаът „Македония”. Той фигурира 

в трите глави и неточното боравене с него води до противоречия и 

недоразумения. Македония като историко-географска област е едно, а 

Македония като държава - друго. Темата /областта/  „Македония” има 

различни граници, етнос, църковно устройство и управление, както и 

териториални промени, които настъпват през различните исторически 

периоди.  

 Темата на дисертацията е „с оглед македонската схизма”. МПЦ е 

създадена през 1945 г. /с. 84 сл./. Не е необходимо да се разглежда 

християнството през ІV и следващите векове, още повече, че написаното е 

крайно недостатъчно и има пропуснати продължителни исторически периоди. 

Доста страници /47 - 77/ са посветени на историята на българската църква, 

позната от блестящите проучвания на именити български учени. Тъй като по 

тези въпроси не се казва нищо ново, то всичко това може да се свие в един 

кратък обзор от няколко страници, без подробните бележки под линия. 

 Все в гл.І многократно се пише ту „цар Борис”, ту „княз Борис” /при това 

на една и съща страница/, както и „Българско царство” по време на Първата 

българска държава, а населението на Македония -”славянобългари от стари 

времена” /с. 37/. 

 В подзаглавието на дисертацията е казано: /”с оглед на македонската 

схизма/”. Читателят очаква от автора да вземе отношение по въпроса за 

откупуването от страна на Сръбската патриаршия на шестте  македонски 

епархии за 1 500 000 франка от Цариградската патриаршия, факти, изнесени от 

Хр. Темелски в книгата на П. Петров и Хр. Темелски, Църква и църковен 

живот в Македония, която, както сочи  и самото заглавие, е много тясно 

свързана с темата на дисертацията. Има ли връзка този факт със схизмата и 

дори може ли тук да се търси основата на схизмата, която се разглежда в 

представения от докторанта труд? 
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 В дисертацията има многобройни неточности при цитирането на 

използваната литература, които  изискването за краткост на становището не ми 

позволява да коментирам по-подробно. Ще посоча само многократното 

неточно цитиране на В. Златарски,  История на българската държава през 

средните векове. Към това могат да бъдат добавени и редица правописни 

грешки и повторения. 

Все пак пред нас е едно изследване, съпътствано от многократно 

изтъквани трудности. Но явно трудностите имат и своята привлекателност, 

защото поставят въпроси, събуждат размисли, привличат вниманието на 

специалистите, предизвикват полемика. 

А трябва и да признаем, че при написването на дисертацията е вложен 

немалко труд – издирване на съответната литература на български и чужди 

езици, проучване и използване на същата по проблемите на темата, отдаване 

дължимото на авторите на предшестващи проучвания, изразено становище по 

конкретния въпрос на автокефалия и автономия. 

 Заключение: Независимо от многобройните бележки, корекции и 

препоръки, които могат да бъдат направени, аз ще подкрепя докторанта. 

Според мен, ако той положи повече усилия, след като е поставил едно добро 

начало, в бъдеще несъмнено ще има по-добри резултати. 

 Поради  това препоръчвам на Иван Кирилов Йовчев да бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 2.4. Религия и теология. 

 

23 юли 2015 г.                проф. д-р Г. Петрова……………… 

  


