
С Т А Н О В И Щ Е 

 
от проф. дтн Ангел Кръстев Димитров по дисертационен труд на 

тема: „Христологически и сотириологически аспекти на евхаристийната 

реинтеграция на личността” за присъждане на ОНС „доктор” с автор 

йеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески – задочен докторант в БФ 

на СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра Историческо и систематическо 

богословие, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2. 4. Религия и теология, шифър 05.01.17. 

Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов . 

Представеният дисертационен труд на тема: „Христологически и 

сотириологически аспекти на евхаристийната реинтеграция на личността” е посветен 

на значим и актуален проблем в областта на Догматическото богословие.  

Трудът е структуриран в предговор, увод, четири глави, заключение, 

използвана литература, съдържание и е с общ обем от 219 стандартни страници. 

Обемът, структурата и оформлението на дисертационния труд напълно отговарят на 

изискванията за подобен род научни разработки. Направеният богат литературен обзор 

(185 източника, от които 132 на кирилица, 53 на латиница и 2 на гръцки (някои от 

които са интернет-източници) показва едно задълбочено изследване и аналитично 

представяне на проблематиката за христологическите и сотириологическите аспекти на 

евхаристийната реинтеграция на личността.  

Прецизно е обоснован научният апарат на изследването – обект, предмет, цел, 

задачи, което е добра основа за успешното реализиране на проучването. Методиката на 

изследването е ефективно прецизирана.  

Дисертационният труд се характеризира с логичност на изложението, аналитично 

представяне на научните тези, което е показател за научния потенциал на докторанта и 

високото ниво на теоретико-аналитично мислене.  

Добрата теоретична и практическа подготовка на докторанта като богослов и 

клирик, съдейства за реализирането на обхватно и сполучливо проучване. Анализът на 

резултатите е задълбочен и компетентен, което още веднъж потвърждава способността 

на дисертанта да извлича, интерпретира и обобщава информация. 

Положителни страни: 



Дисертационният труд има цялостен и завършен вид с индивидуална авторова 

концепция. 

Приносите, формулирани от дисертанта, отговарят на реално извършената от 

него изследователска работа и могат да бъдат приети.  

Преценка на публикациите и личния принос на докторанта:  

Публикациите надхвърлят изискванията за брой и представителност. Списъкът 

включва 11 публикации, които не са осъществени последователно за четири години. 

Всички са самостоятелни и са лично дело на докторанта.  

Автореферат:  

Авторефератът обективно отразява съдържанието на дисертационния труд и е 

изготвен структурно в съответствие с изискванията. Това повишава неговата стойност и 

представителност по отношение на научните постижения. Научното ръководство за 

разработването на дисертационния труд от доц. д-р Ив. Христов е осъществено 

компетентно и професионално. 

Нямам съавторски публикации с докторанта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Дисертационният труд „Христологически и сотириологически аспекти на 

евхаристийната реинтеграция на личността” представлява завършено научно 

изследване със сериозни качества, отговарящи на изискванията, предявени в 

Закона за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за 

неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

Въз основа на научните приноси, лични оригинални постижения и показаните 

качества за научно-изследавателска дейност, давам своята положителна 

оценка за дисертационния труд, автореферата и всички публикации по 

темата. Предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор” на йеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески в 

област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 

2. 4. Религия и теология, шифър 05.01.17.  

31. 07. 2012 г.                                           проф. дтн Ангел Кръстев 


