
СТАНОВИЩЕ 

от д-р Стоян Илиев Чиликов, доцент на ПУ „Паисий Хилендарски“   

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор“  

в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

по област на висше образование  Хуманитарни науки  

професионално направление  2.4. РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ 

/ХРИСТИЯНСКА АПОЛОГЕТИКА/  

   

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 48 от 28. 06. 

2022г. и в интернет-страницата на Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" за нуждите на  Богословски факултет, като кандидат участва 

Димо Кръстев Пенков  

1. Общо представяне на получените материали 

Предмет: 

Със заповед на Ректора на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски"  съм определен за член на научното жури за конкурса за заемане 

на академична длъжност професор по професионално направление 2.4. 

Религия и теология (Християнска апологетика) за нуждите на катедрата по 

Систематическо богословие, БФ, СУ. 

За участие в обявения конкурс са подадени документи  от единствения 

кандидат доц. д-р Димо Кръстев Пенков. 

 

Представеният от доц. д-р Димо Пенков комплект материали е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на СУ и 

включва всички необходими за процедурата документи. 

Кандидатът Димо Пенков  е приложил общо 16 научни труда за участие 

в конкурса за професор, от които 2 монографии, 1 студия, 1 учебно помагало 



и 12 статии.  Освен това, доц. Пенков е представил и списък на всичките си 

36 научни труда, обхващащ 4 монографии, 1 студия, 1 учебно помагало, 1 

съставителство на речник и 29 статии.  

Кандидатът за участие в обявения конкурс е изпълнил минималните 

национални изисквания по чл.2б, ал.2 и 3 от ЗРАСРБ и допълнителните 

университетски изисквания по чл.5 от Правилата за събиране, 

актуализиране и използване на наукометрични данни във СУ. 

2.Данни за кандидата 

Димо Пенков има магистърска и докторска степен по богословие, 

придобити от БФ на СУ. Специализирал е в Регенсбургския институт в 

Германия. Той има богат преподавателски опит. Първоначално преподава в 

СДС „СВ. Иван Рилски“, след което в БФ на СУ като хонорован асистент, 

асистент, главен асистент и доцент. Бил е два мандата заместник-декан на 

БФ, ръководител на утвърдена магистърска програма, на научен проект и на 

4 защитили вече докторанти.  

 

3.Научни приноси на кандидата 

Научните интереси на доц. Пенков са многостранни, но те се 

концентрират в два главни тематични кръга: първият е апологетично-

полемичен с фокус върху светоотечески текстове с цел защита на основни 

истини на вярата. Вторият кръг, който според мен е много малко 

разработван в научни изследвания и затова има по-голяма вероятност за 

научни новости и откриване на нови научни полета, е православната 

духовност на български поети и литератори.  

С  първия тематичен кръг е свързана и монографията „Философско-

богословските аргументи на св. Йоан Дамаскин за съществуването на Бога 

(богословско-апологетично изследване)“, която е представена и като 

хабилитационен труд.  В основата на монографията стоят два основни 



научни проблема, на които авторът е успял да отговори в хода на 

изследването. Това е разкриване на учението за богопознанието на св. Йоан 

Дамаскин по отношение на философско-богословската му аргументация; и 

на второ място - извеждането на доказателствата за съществуването на Бога 

на св. Йоан Дамаскин, където ясно е обособено значението на античната 

философия относно неговата богословска система. В това отношение би 

могло дори да наречем св. Йоан Дамаскин „византийски схоластик“, в 

случай че  не отчитаме неговото учение за богопознанието и разликата, 

която прави между  тварно - нетварно. В този контекст, подкрепям мнението 

на доц. Пенков и о. Йоанис Романидис, че не може да определяме св. Йоан 

Дамаскин като предтеча на схоластиката. Доц. д-р Пенков се е фокусирал 

върху философско-богословските аргументи за съществуването на Бога при 

учението на св. Йоан Дамаскин, като изследва неговия фундаментален текст 

„Извор на знанието“, с неговата най-важна част „Точно изложение на 

православната вяра“.  Имайки предвид обаче учението за богопознанието на 

преподобния, неговата космология и христология, би могло 

доказателствената част и анализа да се подрепят, както със използваните 

извори, така също и с омилитичните и химнографски текстове на св. Йоан 

Дамаскин, които все още продължават да са най-малко изследвани, 

включително и в световен мащаб. 

Вторият монографичен труд на доц. Пенков е „Възкресение Христово-

победа на живота над смъртта“. Поздравявам автора за добре подбраната 

тема, която е изключително и винаги актуална. Тази тема е фундаментална 

не само за апологетиката, но и изобщо за църковното богословие.  Авторът 

на съчинението е успял с направения анализ на изследването да изведе 

основанията на вярващия човек в преодоляването на смъртта с 

Възкресението на Христос и Неговата победа над смъртта.   

 Вторият тематичен кръг от научно-изследователския интерес на доц. 

д-р Димо Пенков обхваща изследванията му върху православната духовност 



в съчиненията на изтъкнати „будители“ на словото, като Иван Вазов, Пенчо 

Славейков и Стоян Михайловски. Този тематичен кръг е започнат да бъде 

изследван от автора още с докторския му труд върху религиозно-

философските възгледи на Стоян Михайловски. Според мен темите от този 

кръг са много интересни и заслужават повече внимание от страна на 

изследователите. В този контекст, Димо Пенков определено има научен 

принос със своите публикации върху религиозно-философските възгледи на 

бележитите „будители“.  

 Доц. д-р Димо Пенков има достатъчно цитирания в научни издания. 

 

4.Заключение за кандидатурата 

След като се запознах с представените в конкурса научни трудове и 

въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях 

научни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника на 

СУ „Св. Климент Охридски” за заемане от кандидата на академичната 

длъжност „професор“ в научната област и професионално направление на 

конкурса.  

Въз основа на посочените научни приноси и цялостната успешна 

академична атестация на доц. д-р Димо Пенков, заявявам убедено, че ще 

гласувам положително по процедурата за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по професионално направление 2.4. Религия и 

теология (Християнска апологетика).  

 

София 

28.09.2022г.   свещ. доц. д-р Стоян Чиликов 

 


