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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Златомира Тодорова Герджикова 

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” – БАН 

 

относно дисертационен труд на тема „Автономия – автокефалия и начина на 

провъзгласяването им (с оглед на Македонската схизма)” 

 

за присъждането на образователната и научна степен „доктор” 

на Иван Кирилов Йовчев 

   

 

Предложената за разглеждане дисертация на докторант Йовчев е посветена на 

темата за автокефалията и автономията и начина им на приложение от Православните 

църкви, като за казус е използван статута на Македонската църква. Подобно съчетание 

прави дисертацията актуална, не само като научно изследоване, но и като инструмент 

при бъдещите дискусии по проблема.  

Дисертационният труд се състои от три основни глави, Увод, Заключение и две 

приложения – А. Тематично и Б. Документално. Изследването е структурирано 

хронологично. Наличен е задължителният научен апарат – списък на съкращенията, 

използвана литература и научни бележки. 

В Увода докторантът ни представя мотивировката си за избор точно на тази 

тема, нейната актуалност, структурата, която е избрал, методите, които използва за 

постигането на предварително формулираните предмет и обект на изследването, цели 

и задачи. Съвсем на кратко са ни представени историографията и използваната 

изворова база. Като част от Увода е представено състоянието на проблема за 

провъзгласяването на автокефалия в Православната църква и все още нерешения 

проблем със статута на Македонската църква.  

В Първа глава „Особености и характер на църковната организация в 

Македония в периода ІV-ХХ век” е разгледана историята на църковната организация на 

територията на Република Македония от апостолските времена до днес. Главата е 

разделена на пет подглави, като най-обстойно е разгледан периода от 1870 до 1915 г.  

Във Втора глава „Организация на църковния живот в Македония в периода 

1915-1960 г.” са проследени процесите довели до изпадането на Македонската църква в 

схизма. В четирите подглави основно са разгледани отношенията между 

новосъздадената Македонска православна църква и Сръбската църква-майка. 
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Трета глава „Развитие на МПЦ през втората половина на ХХ век”  представя 

задълбочаващото се неразбирателство между Македонската и Сръбската църкви 

относно канонично-правния статут на Македонската православна църква – 

автокефалия или автономия. 

Заключението има обобщителен характер – сбито са представени вече 

направените от докторант Йовчев изводи. 

Формулировката на темата „Автономия – автокефалия и начина на 

провъзгласяването им (с оглед на Македонската схизма)” изисква изключителни 

канонично-правни и исторически познания, както и умения за съчетаване на 

изследователските методи на двете дисциплини. Предвед характера на изследването 

мисля че докторант Йовчев се е справил успешно с поставените в Увода цели и задачи. 

В дисертационния труд е използван широк кръг изворов материал. Изключително 

добро впечатление прави позоваването на конкретни документи и цитирането им при 

необходимост. Докторантът не се е ограничил до често срещаната практика да ни 

преразкаже използваните извори, а ни предлага анализи и лично мнение, които правят 

от дисертационния труд научно изследване. 

Трябва да бъдат отбелязани и някои слаби страни на дисертационния труд. 

Тринадесета подглава на Увода е едно прекрасно представяне на проблема с 

провъзгласяването на автокефалия през последните десетилетия и спорът, който тече 

между Руската православна църква и Вселенската патриаршия. Като важна част от 

самото изследване, мисля, би било добре тази част от Увода да бъде обединена с 

Тематичното приложение (където автономия и автокефалия са представени според 

каноничната традиция на Православната църква) в самостоятелна глава.  

Силно се набива на очи едностранчивостта на изследването. Действията на  

Сръбската православна църква са много слабо засегнати, като слабо или изобщо не  е 

отбелязано участието на останалите православни църкви. Ясно дефиниране на 

позицията на Българската православна църква липсва. Докторант Йовчев отчита 

историческата обвързаност между Македонската и Българската църкви, но не отделя 

допълнително внимание на българската реакция. Позициите на Руската църква и 

Вселенската патриаршия са представени в Увода и липсват в основната част на 

изследването. Този подход към проблема препятства формулирането на хипотези за 

разрешаване на Македонската схизма, които да са практически приложими.  
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В Приложението, в което ни е представено кои са първите автокефални църкви 

и как се развива придобиването на автокефалия и автономия, за времето от 

апостолския период до Средновековието са представени тези, които през последните 

години бяха ревизирани. Препоръката ми е докторант Йовчев да се запознае с 

последната литература по проблема. 

В целия текст се наблюдават някои неточности и технически грешки, всяка от 

които е лесно отстранима и не оказва влияние върху научната стойност на 

изследването. 

Завършвайки моето становище ще кажа, че дисертационното съчинение 

„Автономия – автокефалия и начин на провъзгласяването им (с оглед на 

Македонската схизма)” е едно иновативно изследване с ценни приноси за бъдещото 

разработване и, в известна степен, може би дори за разрешаване на проблема със 

статута на Македонската църква, поради което гласувам с „да“ за присъждането на 

Иван Кирилов Йовчев на образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

София, 06 юли 2015 г. 

 

       доц. д-р Златомира Герджикова 


