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Създаването на Българската екзархия
Екзархията е огромна победа за родното възрожденско общество

Динамиката на процесите в българското общество в края на 60-те години на XIX век в Османската 
империя променя тенденциите в родното църковно движение. В началото на 1870 година основният 
въпрос не е дали ще се създадат условия за функциониране на духовна организация, а кога от религи-
озни исканията ще станат на практика политически. Стр. 4

Да отворим 
сърцата си за онези, 

които страдат
 стр. 6

ОТ РЕДАКТОРА
    Уважаеми читатели, пред Вас е втори брой от ново-
то издание на “Богословски вестник”, който е посветен 
на християнски празници и църковни теми, академични 
новини и събития през месец февруари на настоящата 
година. През този месец в Православния календар и ле-
тописа на Българската църква отбелязваме “Успение на 
Свети равноапостолен Кирил Славянобългарски”, съби-
тия от историята на Българската екзархия и подготвител-
ните седмици преди началото на Великия пост, на които 
сме посветили страници и текстове в този брой. Нашият 
вестник продължава една традиция на църковния пе-
чат - на академично и периодично издание, датираща 
от 90-те години на миналия век, а днес преминава към 
съвременните електронни издания в новия век и новата 
дигитална среда. За целта на това двойно издание имаме 
вече регистрация и с електронен ISSN като периодично 
издание, за да достигаме по-лесно до нашите читатели и 
приятели, автори и кореспонденти и в нова форма, под-
ходяща за днешната информационна среда. Приятно че-
тене и пожелания за лек и спасителен Велик пост през 
следващите месеци преди посрещане на Празника на 
Светлото Възкресение Христово! 

Доц. д-р Костадин Нушев
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Защити на магис-
търски тези в

 Богословския фа-
култет в София

Защита на докторска дисертация по Религиозно 
образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
В Православен богословски факултет на Великотърновския университет в Катедра „Истори-
ческо и практическо богословие“ днес се проведе публична защита на дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Темата на докторската дисертация 
е: “Интериоризация на нравствените ценности чрез неформално християнско образование“. 
Темата е разработена в Професионално направление: 2.4. Религия и теология под научното 
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ръководство на доц. д-р Магдалена Легкоступ. Дисертационният труд на кандидата Пламен Мла-
денов, представен за защита, е разработен в рамките на докторантура към Катедра „Историче-
ско и практическо богословие“ в научното и методологично поле на Религиозната педагогика. В 
него се прави критичен обзор и анализ на състоянието на религиозното образование в страната 
и на възможностите чрез неформално християнско образование да се компенсира отсъствието 
на редовен предмет Религия в общообразователното училище. Председател на научното жури за 
публична цащита е доц. д-р Свилен Тутеков, а членове са проф. Клавдия Сапунджиева – специа-
лист по религиозна педагогика, проф. Емил Трайчев и доц. д-р Костадин Нушев от Богословския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  

На 22 февруари в Богословския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ се проведе сесията 
по публична защита на дипломни работи и държавен изпит 
за студентите, завършващи магистърска степен на своето ви-
сше образование. Общо 12 студенти от различни магистърски 
програми се явиха на публична защита на своите магистър-
ски тези пред две различни изпитни комисии, според научните 

специалности и различните катедри.
Сред магистрантите на публична защита се 
яви и архимандрит Константин (Вергов), 
който е игумен на манастира „Свети Пан-
телеймон“ в местността Патлейна, близо до 
Велики Преслав, който защити своята втора 
магистърска теза.
Архимандрит Константин е вече магистър, 
след успешна защита през месец септември 
на първата му магистърска теза в програма-
та „Църква и медии“. На тази сесия право-
славният духовник защити успешно своята 
втора магистърска теза, посветена на про-
блемите на борбата с греховните страсти и 

смисъла на страданията в Православното светоотеческо богословие и Свещеното Предание на Църк-
вата. Архимандрит Константин разглежда своята тема в светоотечески дух и според православното 
аскетическо учение на съвременното атонско монашество, което той познава от своя личен духовен 
опит. Темата, разработена в областта на Християнската православна етика и Православната исихастка 
духовност, е подготвенатена под научното ръководство на доц. д-р Костадин Нушев, а рецензент на 
магистърската теза е свещеник гл. ас. д-р Сава Кукудев. Сред студентите от Магистърска програма 
„Църковно – социално дело“ успешно и с отлична оценка защити своята дипломна работа и Росица Ка-
валджиева, която е с висше музикално образование и работи като журналист в Българското национално 
радио. Темата за нравствените проблеми и прояви на самолюбието като нарушения на християнската 
любов към Бога, към ближните и към себе си е разработена в актуална светлина и в сравнителна перс-
пектива през призмата на православната християнска духовност и различни направления на съвремен-
ната психотерапия, които имат отношение към нея. В магистърската теза, под научното ръководство 
също на доц. Костадин Нушев са разгледани актуалните проблеми на различните съвременни зави-
симости, алкохолизма и работохолизма като характерни прояви и симптоми на егоцентричен индиви-
дуализъм, нарцисизъм, личностно разстройство и девиантно поведение, както и духовната терапия на 
страдащите от тях, която предлага Църквата в своя благодатен живот чрез Светите тайнства. Рецензент 
на дипломната работа е асистент д-р Здравко Кънев, преподавател в катедра „Систематическо богосло-
вие“ на Богословския факултет. Магистърската теза беше оценена високо от членовете на изпитната 
комисия като успешно разработена и убедително защитена.

Докторски защити в Богословския факултет

В Богословския факул-
тет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ се проведоха 
две докторски защити 
на 18 февруари (петък). 
Двамата докторанти са 
от Катедра Системати-
ческо бигословие. На-
учен ръководител на 
докторант Марта Геор-
гиева е доц. д-р Любо-
мир Тенекеджиев, а на 
Здравко Кънев е проф. 
д-р Клара Тонева. От 
13 часа в Заседателна-
та зала на Богословския 
факултет докторантът 
Марта Георгиева защи-
ти своята дисертация на 
тема: „Еклисиологични 
измерения на свещено-
служението през пър-
вите четири века“ за 
присъждане на образо-

вателна и научна степен 
„доктор“ по професио-
нално направление 2.4 
– Религия и Теология 
Председател на науч-
ното жури бе проф. д-р 
Иван Христов. Пред-
ставеното от Марта Ге-
оргиева дисертационно 
съчинение на посоче-
ната тема отговаря на 
законовите изисквания. 
В научно отношение 
журито оценява поло-
жително както дисир-
тационния труд, така и 
публикациите към те-
мата. Дисертационния 
труд оставя убеждение-
то за добро познаване 
на материята, придо-
бити изследователски 
умения и наличие на на-
учен потенциал, смятат 

от научната комисия. 
От 15 часа в 8 аудито-
рия на факултета док-
торантът и асистент в 
Богословския факултет 
Здравко Кънев, защити 
своя труд: „Мюсюлман-
ската общност в Бълга-
рия: между традицията 
и секуларизацията (пра-
вославно-богословско 
изследване)“. Предсе-
дател на научното жури 
отново бе проф. д-р 
Иван Христов. 
Дисертацията на 
Здравко Кънев е бога-
та на теми, които са от 
интерес и за богослов-
ската наука; някои от 
тях са само маркирани, 
предвид че са отвъд об-
сега на разглежданата 
проблематика, а други 

са откроени като сери-
озни изследователски 
ядра. Езиковата култу-
ра на автора е висока, 
приятно впечатление 
оставя ясният, чист от 
паразитни фрази изказ, 
който е както академич-
но издържан, така и ув-
лекателен за читателя. 
Според научното жури 
докторант Здравко 
Кънев успешно е по-
стигнал главната цел 
на своето изследване. 
Предложеният дисерта-
ционен текст е отлична 
основа и важна отправ-
на точка за последващи 
изследвания в областта 
на История на моноте-
истичните религии.
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  Създаването на Българската екзархия
   Едновременно с това водачите на 
движението за църковна автономия 
д-р Стоян Чомаков и Георгаки Ча-
логлу се опитват да оказват влияние 
на управляващите кръгове в осман-
ската столица и търсят подкрепата на 
австро-унгарската и английската ди-
пломация. 
   Борбите на българите за църковна 
независимост и натискът на чуждите 
дипломати довеждат до издаването на 
ферман на султан Абдул Азис за съз-
даване на Българската екзархия от 27 
февруари 1870 година. 
   Документът предоставя автономен 
статут на родната църковна организа-
ция и макар че няма пълна независи-
мост, то има възможност българите да 
започнат да създават своя религиозна 
организация. 
   На 28 февруари ферманът е преда-
ден от Великия везир Али паша на 
българите. Важно е да се отбележи, че 
с този документ, освен с възможност-
та да възстановят своя духовна струк-
тура, то на практика българите са при-
знати от официалната османска власт 
като население, живеещо в територии, 
които обхващат петнадесет епархии в 
Мизия, Тракия и Македония.
   Следва и незабавна реакция на чуж-
дите мисии, като не правят изклю-
чение и дипломатите на големите 
европейски държави в Османската 
империя. Те споделят мнението, че 

   Това провокира сериозен натиск срещу светските и духовни водачи на антифанариотското движение 
от страна на Вселенската патриаршия. Групата около д-р Стоян Чомаков катализира развитието на съ-
битията и след кратка агитация на 6 януари (Богоявление) 1872 г. трима от владиците – Иларион Мака-
риополски, Иларион Ловчански и Панарет Пловдивски отслужват празнична литургия в цариградския 
храм „Свети Стефан“, което е нарушение на църковните канони, защото службата е извършена без раз-
решение от патриарх Антим VI, който след това изпраща тримата български духовници на заточение. 
Този акт провокира многохилядни български демонстрации в Цариград и османското правителство 
освобождава владиците и утвърждава устава. Малко по-късно на 16 февруари Антим Видински е опре-
делен за духовен водач на Българската екзархия.
    На 29 август същата година в Цариград започват заседанията на поредния патриаршески събор, чи-
ято цел е да се предприемат контрамерки срещу дейността на българите. Само десетина дни по-късно 
на 16 септември Вселенската патриаршия обявява Българската екзархия за схизматична, използвайки 
декларирания от нея през месец май автокефален статут, а не автономен, както е според Фермана от 27 
февруари 1870 г.
    Този акт обаче не дава търсения деструктивен резултат за Българската екзархия, а действа по-скоро 
стабилизиращо за процесите в нея. Дори Антим I успява да неутрализира опозиционните изяви на 
гръцките общности в някои градове.
    Интересна е и реакцията на Високата порта. По чисто политически причини османското правител-
ство не издава берати за назначаване на български владици в Скопска, Битолска и Охридска епархии 
(което кара екзархийските дейци да изпратят в Солун епископ Нил Смоленски).
    Създаването на Екзархия е огромна победа за родното възрожденско общество. Чрез нейното уч-
редяване се получава признаване на българската народност от управляващите кръгове в Османската 
империя, както и очертаване на етническите граници на териториите, населени с българско население. 

Доц. д-р Радослав Спасов

българският църковен въпрос вече може да се смята за приключен. Нещо повече. Според представи-
телите на великите сили, ферманът за Екзархията може да се смята като една предварителна стъпка, 
която ще доведе до бъдеща българска автономия. На практика това ще се случи с Освобождението през 
1878 година.
   Междувременно през 1870 година цариградските дейци създават Привременен съвет (той включва 
10 светски лица и 5 архиереи - представляващи синод) към Екзархията, което се случва успоредно с 
всенародните тържества по случай признаването на духовната автономия. Този орган започва да из-
работва  проект за екзархийски устав, който получава специално тескере от Високата порта, от което 
става ясно, че са одобрени състава и правомощията му. 
   Текстът на проекто-устава е завършен към септември същата година, след което османското прави-
телство потвърждава правото на този български орган да започне създаването на отделни от патриар-
шията регистри, както и е разрешено да се свика събор, който да приеме устава.
    След това от 23 февруари до 24 юли 1871 г. в Цариград се провеждат заседанията на Църковно-на-
родния събор, който подготвя екзархийския устав (окончателно завършен на 14 май).

Излезе от печат книгата „Условия и преговори по вдигането 
на схизмата на Българската православна църква“

   От печат излезе книгата „Условия и преговори по вдига-
нето на схизмата на Българската православна църква“ на 
доц. д-р Людмил Малев, преподавател във Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и Методий“.  Изданието 
е учебно помагало по история на Българската православна 
църква и представя документи, които отразяват прегово-
рите между Българската православна църква и Вселенската 
патриаршия по вдигането на схизмата. „За публикуването 
на настоящото учебно пособие – сборник от документи, 
опредеена роля изигра интересът към тях, проявен от сту-
дентите, от колеги историци, богослови и други читатели. 
С цел да ги улесня при запознаването им с изворовия мате-
риал, реших да издам в отделно книжно тяло по-важните, 
според мен, архивни единици. Поради факта, че в основния 
ми труд върху схизмата те са обстойно анализирани, в пър-
вото издание са придружени от кратък коментар. Това из-
дание е допълнено и преработено, като е добавена инфор-
мация и коментарите са разширени. Добре би било двете 
книги: тази и „Вдигането на схизмата над Българската пра-
вославна църква“, да се възприемат като взаимодопълващи 
се части на едно цяло“, казва в увода към книгата доц. д-р 
Людмил Малев.
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Век и половина 
църковна независимост 

   През февруари 2022 г. отбелязахме поредния 
150-годишен юбилей, маркирал пътя към цър-
ковна независимост, – а именно, изборът на пър-
вия екзарх, начело на новоучредената Българска 
Екзархия, който се случил през февруари 1872 г. 
Тази годишнина е неразривно свързан с борбата 
на българския народ за църковни свободи и са-
мостойна народностна българска православна 
църква и предлагаме под патронажа на Община 
Пловдив да представим тези знаменателни съ-
бития от периода 1870-1872 г. (учредяването на 
самостойна българска църква през 1870 г., изда-
ването на първата Св. Библия на съвременен бъл-
гарски език през 1871 г., изборът на първи глава 
на възстановената независима българска Екзар-
хия от 1872 г.) с изложба в най-новото музейно 
и археологическо бижу в нашия град – Епископ-
ската базилика. Изложбата включва екземпляри 
от книжни продукти на издателство „НИТОН“, 
свързани с българската история, и юбилейното 
фототипно издание на „Славейковата Библия”, 
издадено през 2021 г., в научният коментар към 

На 3 март, когато се отбелязват 144  години 
от освобождението на България, Светейшият 
Български патриарх Неофит отправи свое посла-
ние към духовенството и вярващите в страната. 
Публикуваме цялото послание на предстоятеля 
на Българската православна църква. 

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

И тази година – в Третия ден на март, отбелязваме 
нашето Освобождение от петвековното иноверно 
робство. Мислено се връщаме назад във времето, 
когато с обединените усилия на безбройните знай-
ни и незнайни герои Бог отново ни дарува свобода 
и независимост. Паметта за воините пазим и днес, 
и отправяме молитвите си, в благодарност и при-
знателност за самоотвержения подвиг. Близо сто-
летие и половина по-късно, примерът и саможерт-
вата им ни вдъхновяват и задължават да пазим 
свободата и независимостта си като най-висши 
Божии дарове за човека, заедно с мира, в който те 
могат да съществуват най-пълноценно.

Живеем в свят, много различен от онзи, в който 
са се случвали събитията, припомнящи се в този 
ден. Свят, в който вярваме, че човешкият живот 
има по-висока ценност и достойнство на ли-
чността – издигнато на много по-голяма висота, 
когато поробването изглежда все по-невъзможно. 
При все това, и днес свободата и независимостта 
не са даденост за никого и остават ценности, за 
които трябва да се борим и да отстояваме по пътя 
на дипломацията. Тази борба е непрестанна!

Бог е сътворил човека според Своя образ, дал му е 
свободна воля да отсее доброто от злото и да ста-
не грижовен стопанин, като го е призвал към бо-
гоподобие. Свободата е онова, което ни отличава 
като венец на Божието творение. Да я съхраним и 

отстояваме означава да пазим и Божия образ в нас. 
Да ценим и уважаваме този висш дар от Твореца 
и градим живота си съобразно Божията свята воля 
за света и за човечеството, да бъдем миротворци, 
„синове на светлината и синове на деня“ (1 Сол. 
5:5)!

БРАТЯ И СЕСТРИ,

Призоваваме всички верни чеда на Родната ни 
Православна църква ведно с нея да отправят все-
сърдечна молитва към Всеподателя на всяко до-
бро, за мир по целия свят и благоволение между 
човеците! Светата Църква всякога е ратувала за 
мир и зачитане правото на свобода на всеки човек, 
както и за сувереността на всяка отделна страна. 
Така е и сега!

Нека всеки според силите и възможностите си от-
вори сърцето си за всички братя и сестри, които 
страдат и се намират далеч от домовете си, пора-
ди разгарящата се война в Украйна, като сторим 
това по примера на Самия Спасител Господ Иисус 
Христос и помогнем на всеки, който се намира в 
беда.

Бог да прости и упокои всички отдали живота си 
за Освобождението на скъпата ни Родина Бълга-
рия!

Божият мир, Неговата велика милост и любов да 
бъдат с всички нас!

Честит и благословен празник!

Да живее свободна и независима България!

 † НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
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което накрая са публикувани основните фототабла от проекта „150 години Българска екзархия“, из-
пълнен през 2020 година в сътрудничество на Пловдивски граждански клуб и Културен център – музей 
„ТРАКАРТ“, които са изложени в рамките на настоящата изложба - избрани акценти от тях ще видите 
в галерията на Епископската базилика на Филипопол. Централният експонат в изложбата е специално 
изработено уникално бутиково копие на Славейковата Библия – най-голямата издавана за всички вре-
мена до момента книга в България (с размери 52х72х14 см и тегло 33 кг). Целта за неговата изработка 
е да се почете както юбилейните годишнини от народностното, верско, културно осъзнаване и въз-
растване на българския народ, така и на 200-годишнината от първите стъпки по библейски превод на 
съвременен български език, направени от Руското Библейско Общество през 1822 г.  Можете да видите 
всичко това в рамките на Юбилейната временна изложба „ВЕК И ПОЛОВИНА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИ-
СИМОСТ“ (03.03.-10.04.2022 г.).

Международна научна конференция в
 чест на св. Паисий Хилендарски

  По повод 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски в Пловдив, в дните 17-18 юни 
т.г., ще се състои международна юбилейна научна конференция, организирана от Катедра Теология  
при Философско-исторически факултет на Пловдивския университет. В конференцията акцентите 
на докладите са върху живота, делото и творенията на св. Паисий. В рамките на конференцията се 
предвижда и организирането на дискусионен форум между участниците. 
   Конференцията ще се състои в хотел „Пълдин Кооп“. За повече информация може да пишете на 
следния имейл адрес: konferenz_p.hilendarski2022@abv.bg
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„Богословски вестник“ е мсечно академично издание на Центъра за християнски, църковно-исто-
рически и богословски изследвания “Добротолюбие” и Магистърска програма “Църковно-социално 
дело” при Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Новото издание на вестника е 
продължение на дейностите по научно-изследователски проект (№ 80-10-177/2021). 
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   Ето възсия пред нас, христолюбци, светозарната памет 
на преблажения наш отец Кирил, нов апостол и учител 
на всички земи! Възсия с благочестието и красотата си 
като слънце, що осветява с божествените си лъчи цяла-
та вселена. Божията Премъдрост си съгради в сърцето 
му храм, а Дух Светий се спря на езика му като на хе-
рувим, раздавайки непрестанно Своите дарове според 
вярата, както е рекъл и апостол Павел: „Всекиму от нас 
ще се даде благодат според вярата му в Христа”. Защото 
и Господ рече: „Който ме обича, и Аз ще го възлюбя, 
като му се явя и като създам в него обител; и ще Ми 
бъде син, а Аз ще му стана баща”. Заради тази имен-
но чест нашият преблажен отец и учител остави цялата 
красота на този живот и богатство, и баща и майка, и 
братя и сестри.
   Прелитайки като орел на всички страни – от изток на 
запад и от север до юг, при хазарите и при сарацините, 
– взе участие в съборите за святата вяра и светна като 
слънце с трисветлите зари и разпръсна всички техни 
бледословия. У фулския народ опроверга безбожната 

Из Похвала за нашия блажен отец и славянски 

 учител Кирил Философ

измама и възсия с трибезначалната светлина. А на славянския народ, който тънеше в невежество и 
греховен мрак, поради милостта и человеколюбието на Господа нашего Иисуса Христа стана пастир 
и учител. И затвори устата на вълците триезични еретици, развърза езика на гъгнивите и чрез словото 
направляваше по пътя на спасението... 
   Кой език ще може да разкаже подвизите, трудовете и добротата на неговия живот? Бог създаде тези 
уста по-светла от светлината, за да просвети помрачените от греховна измама. Неговият език изля сла-
достни и животворни слова. Пречистите му устни процъфтяха като цвят чрез премъдростта. Неговите 
пречестни пръсти създадоха духовни органи и ги украсиха със златозарни букви. Чрез тези богогласни 
уста се напоиха жадуващите за разум Божи. Чрез тях се насладиха мнозина, приемайки жизнена храна. 
Чрез тях Бог обогати с благоразумие много народи, за които бе изпратен този нов апостол. От тези уста 
изтече извор на живи слова, който напои изсъхналата наша сухота, и те затвориха многохулния език на 
еретиците. Така че тази пречестна уста се яви като серафим, който прославя Бога, и чрез нея познахме 
трисъставното божество, по същество единно, а по свойства и имена разделяемо и еднакво прославля-
емо – присносъщния Отец и Дух Свети...
  Облажавам твоята пресветла душа, чрез която моята душа се изцери от греховните недъзи и чрез 
духовните слова се всели разум в нашите сърца. Облажавам богодвижимите ти пръсти, чрез които се 
написа скритата за мнозина Божия Премъдрост и се откриха благоразумните тайни. Облажавам све-
тозарната ти утроба, от която изтече за всички страни животворната вода, слизаща свише чрез твоите 
молитви. Облажавам светозарните ти нозе, чрез които обиколи като слънце целия свят, просвещавайки 
с боговдъхновеното учение. Облажавам пречестната ти черква, в която почива многоразумният и бо-
горечив твой орган. Блажен е градът, който е приел третия изпълнител на божието усмотрение...   
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