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СТАНОВИЩЕ  

за конкурс за заемане на академично длъжност „професор“  

от доц. д-р протойерей Иван Стоянов Иванов, ръководител на Катедра 

„Практическо богословие“ и член на Научното жури 

Професионално направление „Религия и Теология“ – 2.4. Научна специалност 

„Християнска апологетика“ 

 

На основание Заповед РД 38-497/22.08.2002 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ и решение на първото заседание на Научното жури (08.09.2022 г.) за провеждане 

на конкурс за „професор”, обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г., по професионално 

направление: 2.4. „Религия и теология“, научна специалност: „Християнска апологетика“, 

съм избран за автор на становище.  

 

Относно изпълнението на процедурата по допускане до участие в конкурса: 

В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Димо Кръстев Пенков, който е 

представил всички необходими за участие документи според изискванията на Закона. 

На основание на заповед РД 38-455/25.07.2022 г. и решение на Комисия по документацията 

по чл. 109 (2) от ПУРПНСЗАДСУ и взето решение, че документите отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилник за условията и реда за придобиване на 

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

Комисията допуска доц. д-р Димо Кръстев Пенков до участие в обявения конкурс. 

Научното жури допусна кандидата до оценяване в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“, по професионално направление: 2.4. Религия и теология 

(„Християнска апологетика“). 

 

Относно наукометричните критерии:  

Научното жури в изпълнение на чл. 109 (3) от ПУРПНСЗАДСУ установи 

съответствие на представените от кандидата документи с минималните национални 

изисквания. При разглеждане на представените документи от страна на доц. д-р Димо 

Кръстев Пенков, касаещи цялостната научната дейност, академичната активност, 

автобиография, дипломи, сертификати, справка за приноси, резюмета и други, се 

констатира положително академично и професионално развитие на кандидата с приноси в 

научната област по конкурса. При съпоставката със справка в НАЦИД, както и с 

количествените и качествени показатели, представени според изисквания на ЗРАСРБ и 

Правилника на СУ за заемане на академичната длъжност „професор” са доказани следните 
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показатели и точки: А-50, В-100, Г-235, Д-170, Е-315, които обобщено носят 700 точки. 

Предоставени са следните изискуеми за конкурса документи и справки: по чл. 122, ал. 2, 

която удостоверява преподавателската натовареност (аудиторна и извън-аудиторна); 

списък с успешно защитили докторанти и ръководство на научен проект; научните приноси 

на кандидата; цитиране на публикувани авторски произведения на кандидата; документ за 

трудов стаж по специалността; дипломи за научни степени и звания. 

Образование и професионално развитие: 

Всички документи са представени от кандидата в документацията по конкурса. 

 

Учебно-преподавателска дейност: 

Доц. д-р Димо Пенков участва в конкурса за професор в съответствие със своята 

научно-преподавателска дейност, която се обективизира с Учебния план на Богословския 

факултет. А именно: ОКС „Бакалавър“, специалност „Теология“: Курс „Християнска 

апологетика“, Курс „Психология на религията“, ОКС „Бакалавър“, специалност „Религията 

в Европа“: Курс „Религиозна и научна космология“, ОКС „Магистър“, МП „Вяра и живот“, 

Курс „Измеренията на вярата у Достоевски“, Курс „Вяра и знание“, Курс „Християнска 

апологетика“. 

 

Научно-изследователска дейност: 

 

Научни приноси на научните трудове за участие в конкурса: 

Монографични изследвания: 

Димо Пенков. Философско-богословските аргументи на св. Йоан Дамаскин за 

съществуването на Бога (богословско-апологетично изследване). Издателство 

LIBRUM, София, 2022, 149 страници; ISBN- 978-619-7690-01-9; COBISS.BG-ID- 

53998088. 

Хабилитационното монографично изследване, което авторът предлага за основно 

съчинение по конкурса, разглежда един от най-дискусионните въпроси от полето на 

Християнската апологетика – аргументите за съществуването на Бога, пречупени през 

призмата на светоотеческото богословие и опит, отразени в началните глави на „Точно 

изложение на православната вяра“ на св. Йоан Дамаскин. В своето значение на основна 

религиозна истина въпросът за съществуването на Бога е центърът, около който се формира 

и изгражда мирогледа на човека. Вечните въпроси за произхода на света и живота, както и 

за целта и назначението на човека, са в абсолютна и пряка зависимост от отговора на 

въпроса за Божието съществуване. 

 Димо Пенков. Възкресението Христово – победата на живота над смъртта. 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2017, 148 страници; 

ISBN- 978-954-07-4244-1; COBISS.BG-ID- 1278814436. 

В тази монография авторът прави опит за осмисляне на драматичния сблъсък на 

човека със смъртта, свързан с търсенето на автентичния смисъл на живот и преодоляването 

на смъртта във Възкресението Христово. Всъщност, всеки един по-задълбочен и детайлен 

размисъл относно християнската вяра и смисъла на човешкия живот, интуитивно и 

спонтанно се насочва към въпроса за изкуплението на човека и победата над греха, тлението 

и смъртта. 
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Студии: 

Димо Пенков. Нетварната светлина на Преображението Господне в учението на св. 

Григорий Палама. Forum Theologicum Sardicensae. Prius. Богословска мисъл, n. 1/2020, an. 

XXV, с. 7 – 31; ISSN- 1310-7909; COBISS.BG-ID – 112029795. 

В съвременните богословски дискусии въпросът за преобразяването на живота в 

опита на Таворската светлина е особено актуален и в много случаи се поставя на преден 

план. В тази публикация авторът разглежда няколко аспекта от учението на св. Григорий 

Палама, свързани с нетварната светлина на Преображението Господне и участието в 

Божествения живот като изначална цел на човешкото съществуване. Обект на изследването 

са духовните реалности на Преображението Господне в контекста на динамиката и 

непрестанната промяна на човешкия живот в опита на Таворската светлина. По думите на 

св. Григорий Палама Преображението Господне е преобразяване на апостолите и тяхната 

способност в този момент да видят Славата на Господа. Тази светлина или слава Божия е 

енергията, в която Бог явява Своето пълно присъствие и нейното виждане е истинското 

съзерцание „лице в лице“ – „тайната на осмия ден на творението“ и съвършено състояние 

на обόжение. 

Учебно помагало: 

Димо Пенков. Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на 

богопознание. УИ „Св. Климент Охридски“. София, 2008, 87 стр. ISBN- 978-954-07-2644-

1; COBISS.BG-ID- 1228057572. 

Статии: 

Кандидатът предлага за участие в конкурса 15 статии (приложени са подробно в 

документацията).  

Заключение на становището относно представените публикации и основен 

приносен характер: 

Всички представени научни трудове отговарят на изискванията: авторски; спазват 

научните и библиографските изисквания, публикувани са в съответствие с изискванията, 

цитират се в съответствие с изискванията.  

Ценен принос в една от най-емблематичните за Християнската апологетика теми е 

систематичното разкриване, което кандидатът прави,  на връзката между вярата и знанието. 

Това включва разглеждането на различните модели за отношението между двете мощни 

сили, които владеят умовете на хората. Тук основният научен принос може да бъде открит 

в комплементарния подход в отношението „вяра – знание“ и обвързването на тази 

проблематика с единството на човешката личност, в която няма разграничителна линия, 

отделяща вярата от знанието.  

 

Обобщаващо заключение на становището 

Монографията има богословско-апологетичен характер с приносно значение в 

областта на Християнската апологетика. Всички представени за участие в конкурса 

публикации, научна и академична продукция разглеждат както традиционни, така и 

съвременни актуални теми, свързани с научната област на кандидата. Някои от аспектите в 

изследванията на кандидата включват интердисциплинарни теми, които обаче обогатяват 

научна продукция и характеризират авторовия стил, като например връзката с философията 

и психологията. Академичната работа на кандидата, като преподавател в Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, преди това и възпитаник на Софийската духовна 
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семинария „Св. Йоан Рилски“, е свързана и с неговата практико-приложна дейност като 

учител-възпитател в това престижно българско духовно училище, което повлиява върху 

развитието и научните търсения на кандидата. Обобщено може да се заключи, че доц. д-р 

Димо Пенков е квалифициран специалист в областта на Християнската апологетика. Нямам 

съвместни публикации с кандидата.  

С оглед гореизложеното и във връзка с чл. 111 ал. (2) на ПУРПНСЗАДСУ изразявам 

своята положителна оценка и препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да 

допуснат доц. д-р Димо Кръстев Пенков до избор от Факултетния съвет за академичната 

длъжност „професор“ по професионално направление 2.4. Религия и теология 

(Християнска апологетика).   

 

София, 13.11.2022 г.                                                                    Доц. д-р прот. Иван Иванов 
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