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С Т А Н О В И Щ Е 

ПО 

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

2.4. РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ (ХРИСТИЯНСКА АПОЛОГЕТИКА), 

ДВ бр. 48/28.06.2022 г., за нуждите на 

Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Единствен кандидат: доц. д-р Димо Кръстев Пенков 

 

Със заповед РД 38-497/22.08.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ съм назначен за член на научното жури по тази процедура. На 

своето първо заседание (Прот. № 1/08.09.2022 г.) научното жури прецени, че 

единственият кандидат доц. Димо Пенков отговаря на условията и допуска 

до оценяване представената от него научна продукция в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор“ по професионално направление: 2.4. 

Религия и теология (Християнска апологетика). Възложено ми беше да 

изготвя становище по процедурата. 

Доц. Пенков участва в конкурса с две монографии, една студия, 

дванадесет статии и едно учебно помагало, които третират проблеми, 

свързани с темата на конкурса. Цялата научно-изследователска дейност на 

кандидата е с фокус върху дисциплините свързани с Християнска 

апологетика, чиито титуляр е той през последните години. 
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Основният труд, с който доц. Пенков участва в конкурса, е 

монографията „Философско-богословските аргументи на св. Йоан Дамаскин 

за съществуването на Бога (богословско-апологетично изследване)“. София: 

LIBRUM, 2022, 149 страници. Тя е разделена на предговор, увод, три глави, 

заключение, извори, използвана литература и индекс на имената и термините. 

В Предговора авторът детайлно излага мотивите, довели до избора на 

темата. 

В Увода са посочени предметът, целите, задачите и методологията на 

труда. Обърнато е внимание на мястото на св. Йоан Дамаскин в 

светоотеческата литература, както и на състоянието на изследването. 

Първа глава, озаглавена „Жизнен и творчески път на св. Йоан 

Дамаскин“, е разделена на три подточки. Тук авторът, наред с 

биографичните данни за светеца, посочва и ученията, повлияли неговото 

творчество. Накрая той се спира и върху самото му творчество. Подчертава 

се приносът на св. Йоан в систематизацията и синтеза на догматическото 

учение на Църквата. Представено е съчинението му „Извор на знанието“. 

Втора глава, озаглавена „Божието битие – източник и онтологично 

основание на всичко съществуващо“, е разделена на четири подточки. Тук 

са представени методите за постигането на богопознание, доколкото то е 

достъпно за човека. Разгледано е разбирането на св. Йоан Дамаскин за тварно 

и нетварно. Антропологията му е обвързана с творението, изкуплението и 

образа и подобието Божие в човека. 

Трета глава, озаглавена „Философско-богословски аргументи за 

съществуването на Бога“, е разделена на четири подточки. В нея 

продължава разкриването на богопознанието посредством аргументите за 

съществуването на Бога. В светлината на богословието на св. Йоан Дамаскин 

са изложени т.нар. „доказателства“ за Божието битие – космологично, 

телеологично и историко-психологическо. 

В Заключението авторът обобщава резултатите от поставените в 

началото на своето изследване задачи. 
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В Библиографията са включени общо 165 извори и съвременни 

изследвания по различни аспекти на разглеждания проблем на няколко езика. 

Критичният апарат включва 367 бележки под линия. 

Подобно на другите трудове на Пенков и този е написан с вещина и 

солидна аргументация. Текстът е четивен, езикът е плавен и чист, стилът е 

висок. Монографията е оригинална и определено има приносен характер. 

Останалата част от представената за участие в конкурса научна 

продукция на кандидата включва трудове, посветени на различни актуални 

проблеми от сферата на християнската апологетика, които кандидатът 

разглежда задълбочено и с ерудиция. 

Приемам и се съгласявам с представените от Пенков приносни моменти 

в неговата научна продукция. 

Казаното дотук характеризира доц. Пенков като завършен специалист в 

своята материя. За това допринася и дългогодишният му преподавателски 

опит. За високата му квалификация допринася и успешното ръководство на 

четирима докторанти, участието в научни проекти и натрупания 

административен опит. 

Нямам съвместни публикации или друг вид конфликт на интереси с 

кандидата. 

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

ПУРПНСЗАДСУ изразявам своята положителна оценка и си позволявам да 

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). 
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