
До 

Председателя на научното жури, 

избрано с решение на Факултетния съвет на 

Юридическия факултет на Софийския университет 

"Св. Кл. Охридски" от 15.11.2011 г. и заповед 
РД-19-669/23.11.2011 г. 

РЕЦЕНЗИЯ 

от 

проф. д-р Емил Константинов, член на научно жури, избрано с решение на 

Факултетния съвет на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. 

Кл. Охридски" от 15.11.2011 г., заповед РД-19-669/23.11.2011 г. Институт за 
държавата и правото при БАН 

на дисертационния труд на кандидата: 

Димана Кирилова Дерменджиева - Драмова, задочен 

докторант към катедра "Международно nраво и 

международни отношения" на Юридическия 

факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 

на тема: 

"Правни асnекти на членството на България в 

Организацията на Северноатлантическия договор 
(НАТО)", nредставен за nрисъждане на 

образователна и научна стеnен "доктор" в 

професионално наnравление "Право" 
(Международно публично право) 

Уважаеми членове на научното жури, 

За рецензия е представен дисертационен труд на кандидата за nолучаване на 

научна и образователна степен "доктор по право" Димана Кирилова Дерменджиева -
Драмова на тема ,,Правни аспекти на членството на България в Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО)". 

С оглед nредставените документи по моя nреценка са изпълнени формалните 

изисквания за публична защита на дисертацията за получаване на научна и 

образователна степен доктор по право съгласно Закона за развитие на академичния 

състав на Република България (Закона), Правилника за nрилагана на Закона и 

Правилника за условията и реда за nридобиване на научни стеnени и заемане на 

академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски". 



Кандидаn,т завършва право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент 

Охридски" през 1999 г. Зачислена е като задочен доктораят със заповед на Ректора на 
СУ N2 РД-20-342б14.02.2005 г. Прекъсва поради майчинство със заповед N2 РД-20-
1409/02. 1 2.2008 г. Отчислена с право на защита, за което е издадена и заповед на 

Ректора на СУ N2 РД-20-1611/22.12.2009 г. Кандидатът е издържал успешно 

докторантските изпити по индивидуалния учебен план и има четири публикации по 

темата на дисертациояния труд- две в сп. "Европейска интеграция и право", една в сп. 

"Международни отношения" и една в сп. "Съвременно право". 

От цялостната биография на доктораята се установява траен и задълбочен 
интерес към теорията на международното право в съчетание с придобит зна<штелен 

практически опит, вКJПОчително в областта на темата на дисертационяия труд като 

юрист в отдел "Международно право" на Министерство на отбраната в годините 
непосредствено преди и след присъединяването на страната ни към НА ТО, а по-късно и 

като дипломат в дирекция "Международно право и право на ЕС" на Министерството на 

външните работи. Кандидатът е и лектор по темите от негов интерес в областта на 

международното право в Дипломатическия институт към министъра на външните 

работи и в Националния институт на правосъдието. 

1. Обем, струкrура и основни характеристики на дисертационния труд 

Представения за защита дисертационен труд е посветен на изследване на 

международноправните и вътрешноправните аспекти на членството на България в 

НАТО. Той е в обем от 242 страници, включително съдържание, библиография и 
списък на използваните документи (23 български и 4 7 международни и на други 
държави). Библиографската справка съдър~а общо 125 заглавия, от които 21 на 
кирилица и 104 на латиница. Бележките под лИния са общо'484 на брой. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, разделени 

от своя страна на раздели и точки, и заключение. Тази структура следва логиката на 

изследване на предмета и поставените в тази връзка задачи. В отделните структурни 

части на изложението са формулирани тезите, в края на които са изведени и изводите 

от направените анализи. Тези изводи са обобщени в заключението, като са посочени и 

осъществените дейности, формулираните изводи и предложения, постигнатите 

резултати, както и основните приноси. 

В уводната част дисертантът е обосновал актуалността на темата и определил 

ясно предмета на изследването, неговите цел и задачи. Представен е накратко и общият 

контекст, в който следва да се подходи към разглеждания проблем. Направен е кратък 

преглед на теориите за правната основа на еволюцията на НА ТО, като е формулирана 

тезата, която ще бъде разгледана, а именно, че новите задачи на Алианса при 

функционирането му в изменената международна среда в сравнение със 

съществуващата по времето на създаването· му са бЮlИ допустими по времето на 
договарянето на учредителния договор на Организацията. Изрично са изяснени 

приложените методи, като са дадени и примери за тяхната употреба. В заключението се 

съдържа обобщение на изводите и предложенията за промяна на действащата правна 

уредба, отделено е и специално място на постигнатите приносни моменти. 

Струкгурата на изложението е подчинена на логическата последователност на 

възникването и развитието на отношенията, произтичащи от членството в НАТО, като 

преминава от началния момент на изготвянето на Северноатлантическия договор и 
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постигането на съгласие за сключването му до същността на задълженията, 

произтичащи от ратифицирането МУ: Прqследено е по-нататък изменението в 
тълкуването на неговите разпоредби в съответствие с новите концепции в 

международното право. 

Представеният на нашето внимание дисертационен труд се характеризира с 

висока степен на актуалност, обусловена от новите за българското право и за правната 

ни доктрина отношения, които възникнаха след присъединяването на страната ни към 

Алианса. Значимостта на изследването се определя и от обстоятелството, че до този 

момент пълно монографично изследване по темата не е представяна. Съществуващите 

в доктрината на другите държави членки на НА ТО разработки относно правните 

характеристики на Алианса и наличната съдебна практика в тези държави по 

прилагането на правата му уредба, подробно представена в изследването, не отчитат 

тенденциите на развитие на общото международно право в последните години, обект 

на изследване от автора с оглед значението им за обхвата на правата и задълженията на 
съюзниците. 

Изследването представлява научна новост като разглежда въпросите за 

задълженията на България в рамките на членството в НАТО, произтичащи не само от 

международните договори на Съюза, но и от отчитайки значението на актовете без 

правнообвързваща сила като декларации и резолюции. Така дисертационвият труд 

съдържа много нови научни постановки за българската доктрина, обогатява 

съществуващите знания в разглежданата област и улеснява практиката в България по 

прилагане на международните договори на Алианса. Предложено е подробно 

изследване на реда за изпълнение на ангажиментите на нашата страна като член на 

Съюза съгласно вътрешното ни право на основата на съществуващи в международната 

доктрина концепции и теории и се предлага цялостно решение въпроса за 

вътрешноправната уредба на процеса на формиране на българската позиция по 

отношение на дейностите и актовете на Алианса. Съдържащият се в труда анализ на 

правната уредба на НА ТО във връзка с настьпилите промени в международната среда 

след края на "Студената война" му придава научна новост и спрямо доктрината на по

старите съюзници. 

Прилагането на историческия, нормативния, телеологичния и сравнителния 

методи позволява проследяването на· еволюциита на съдържанието на членственото 

правоотношение. Чрез тях, а също и чрез системния и критичен анализ на вътрешната 

нормативната уредба, на решенията на Конституционния съд и на правната доктрина 

дисертантът успешно разкрива слабостите на действащата уредба и формулира 

съдържащите се в труда предложения de lege jerenda. 

Работата се откроява със задълбоченост на изследването и много добра 

обосновка на научните тези на автора. Отправените предложения за преодоляване на 
слабости на правната ни уредба са ясно изразени и убедително мотивирани, което може 

да се обясни и с големия практически опит надокторанта в изследваната материя. 

2. Съдържание на дисертациояния труд 

В глава първа се разглежда правната уредба на НА ТО и се обосновава твърдението 

за динамичния характер на членството в Организацията поради възприетия подход на 

правна регламентация в Северноатлан;ru~сжщ доrqвор. Тя е структурирана в два 

раздела - Раздел първи "Правна уредба на членството в НАТО" и Раздел втори 

"Фактори, влияещи върху особеността на правната уредба на НАТО". Предмет на точка 
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1 от Ра:щел първи са основните характеристики на правната уредба на НА ТО, което е 
насочено към доказване на тезата на автора, че адаптацията на Съюза може да бъде 

обяснена с използването на класическите средства за тълкуване в международното 

договорно право. За тази цел е разгледан процесът по формиране на концепцията за 

правната природа на учредителния договор на НА ТО като се обръща внимание, че 

водещ следва да бъде контекста на Северноатлантическия договор по смисъла на 

Виенската конвенция за правото на договорите. В точка 2 на този раздел се представя 
развитието на възгледите в м~ждунаро~чюр-р,ав~ата доктрина за правната природа на 

учредителния договор на НАТО. От историческа гледна точка се предлага 

обособяването на два етапа, първият от които обхваща периода от създаването на 

Алианса до края на "Студената война". Достига се до извода, че в същностен аспект 

този етап се характеризира с изследвания, насочени към доказване на съответствието на 

Северноатлантическия договор с У става на ООН. Вторият етап се обобщава като 

насочен изследване на функциите на Алианса. Разгледаните възгледи относно формата, 

а по-късно и по отношение на функцията на НАТО съгласно Северноатлантическия 
договор се посочват като поредно доказателство, че при създаването й Организацията 

не е концептуално ограничена, като възприетата широка правна формулировка и 

цялостната концепция на учредителния договор предоставят широки възможности за 

тълкуване и прилагане при връзка на адаптиране към измените условия на 

обществените отношения от страна на държавите членки. 

Вторият раздел на тази глава е посветен на анализът на факторите, които довеждат 
до развитието на заложените в Северноатлантическия договор особености, представени 

в Раздел I на изследването. На първо място се сочи механизмът за отчитане на 
' · 1 r' •' •1 •'' ' 

националните интереси на държавите членки на НАТО. Достига се до извода, че 

приспособяването към отделните национални интереси в рамките на общия съюзен 

контекст е един от основните механизми, довели до адаптивността на 

Северноатлантическия договор. На следващо място като най-значимият фактор за 

адаптирането на НА ТО се разглежда промяната в универсалната система за сигурност 

след края на "Студената война". Самостоятелно място е отделено на разширяването на 

кръга на държавите членки на НА ТО, разглеждано като промяна в страните по 

Северноатлантическия договор, което води до възникването на нови задължения на 

участниците в Съюза. Като краен резултат на проявлението на този фактор се сочи 

промяната на задълженията на държавите членки в сравнение със състоянието им към 

момента на възникване, т.е. преди присъединяването на новата държава към НАТО. На 

последно място се представя твърдението, че адаптивността на текста на 

Северноатлантическия договор намира най-голямо проявление в условията, при които 

бе приложен на член 5 от договора. Това обстоятелство се определя като следващия 
фактор. 

В тази глава от дисертационлия труД се формулира заключението, че разгледаната 
широка концепция за НА ТО и закрепеният в договора механизъм за отчитане на 

националните интереси следва да водят до неидентичност на задълженията както 

между отделните държави членки, така и с оглед етапа на развитие на НАТО. Това 

наблюдение от своя страна води до извода за динамичния характер на членството като 

правоотношение. 

Във втора глава на изследването, състояща се от два раздела, членството в НА ТО се 

разглежда като правоотношение, което се характеризира със свое съдържание -
съвкупността от права и задължения на страните по него. В Ращел 1 
"Международноправни аспекти на съдържанието на членството в НА ТО" правилно 

авторът посочва, че съюзните задължения на държавите членки на НАТО се съдържат в 
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международните договори, сключени между тях, с които те определят правомощията 

на съюза. А това са Северноатлантическият договор, както и международните договори 

страни, по които са държавите членки на НА ТО, сред които авторът обособява условно 

в две големи групи - споразуменията относно статуса (на въоръжените сили и на 

Организацията) и споразуменията относно функционирането на Алианса и защитата на 

неговата дейност. Оригинално авторово наблюдение е изтъкването на изключителното 

влияние на актовете, които нямат формална правна сила. Предлага се условното 

квалифициране на елементите на международноправното съдържание на членството на 

няколко категории. Първата категория са основните елементи на съдържанието, които 

представляват общите права и задължения на членството, аналогични за всички 

държави членки на НА ТО въз основата на принципа на взаимност. Втората са 
допълнителните елементи, непряка последица от присъединяването към 

Северноатлантическия договор, произтичащи от международни договори, приети в 

изпълнение на учредителния договор. Като трета категория са разгледани елементите 

на съдържанието на членството, произтичащи· от актове без правна сила. 

Заслужава внимание направеният в края на този раздел извод, че основните 

елементи на съдържанието, съдържащи се в Северноатлантическия договор, не биха 

били достатъчни за успешното реализиране на дейностите на НАТО днес. Авторът 

заключава, че допълнителните елементи са онези, които съдържат конкретните 

задължения на държавите членки и които осигуряват необходимата ефективност на 

планираните действия на НА ТО, проявление на заложената в учредителния договор 

възможност за прилагане на механизъм за изпълнение на Северноатлантическия 

договор. Широкото използване на актовете без задължителна сила се препоръчва да 

бъде отчитан в процеса по формиране на позиция на България в рамките на НАТО. 

В продължение на установеното в първия раздел на втора глава голямо значение на 

националната правна уредба за тълкуването и изпълнението на съюзническите 

задължения в НАТО предмет на втория раздел са вътрешноправните аспекти на 

членството на България в Организацията. Разгледана е подробно конституционната 
рамка на правомощията на органите . ~а . з~конодателната и изпълнителна власт в 
областга на отбраната и сиrурностга. ОсъщестВен е и критичен преглед на 
законодателството в тази област, основано според автора изцяло на разгледаните в 
дисертационвия труд решения на българския Конституционен съд. Чрез тяхната 

съпоставка с решенията на Конституционния съд на ФР Германия по аналогични 
случаи накрая на тази глава е направен и сравнителен анализ между правните аспекти 

на членството в НАТО на Република България и на ФР Германия. По този начин са 
направени препоръки de lege ferenda за адаптиране на българското законодателство с 
актуалното значение на разпоредбите на Северноатлантическия договор и цялостната 

правна уредба на Организацията. 

Глава трета от изследването е посветена на изследването на приетите от автора за 

относими и значими тенденции в развитието на общото международно право. Споделя 

се разбирането, че развитието на отношенията в рамките на НА ТО не протичат 

изолирано от тези процеси в международноправната теория и практика. Като най

съществени се изтъкват възникването на ·теорията за динамичното, еволютивиа 

тълкуване на международните договори и свързаното с това разбиране за еволюцията 

на съдържанието на договорите, склюЧ~ни ~лед 1945 г. За тази цел е представена 
концепцията за "международните договори във времето", която е и тема от програма на 

Комисията по международно право. Втората тенденция, на която се обръща внимание, 

е всеобхватното проникване на защитата на правата на човека във всички области на 

международните отношения, включително в сферата на международноправната 
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регламентация на отбраната и сигурността. В този смисъл се прави изводът, че чрез 

съюзните отношения в рамките на НАТО, съобразяването с европейските стандарти за 
защита на правата на човека се налага и на съюзниците, които не са страна по 

съответните международни договори. Достига се и по-далеч като се заключава, че по 

този начин уредбата на правата на човека става неформално част от правната уредба на 
членството на държавите в НАТО. · 

3. Оценка на научните и практически резултати и приноси 

Особено внимание следва да се обърне на научните и практически резултати и 

оригиналните приноси, които авторът е постигнал в своята разработка. Най

съществените конкретни приносни моменти в него могат да бъдат очертани накратко 

по следния начин: 

Преценявам като изключително сполучлив и актуален избора на темата на 

дисертацията. По нея липсва цялостно изследване, а малкото на брой ра3работки на 

други автори по-скоро маркират отделни частни проблеми, имащи косвено отношение 

към предмета на и3следване. 

Дисертационният труд разполага с богат научен апарат като прави впечатление 

силното влияние на немската юриспруденция и оригинално немски доктринални 

концепции и теории. В същото време ·са В3ети предвид и основни разработки на 
доктрината и в други държави членки като САЩ, Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Нидерландия, както и са разгледани 

водещи съдебни решения в те3и държави. Коректно е представена и българската 

доктрина по въпросите, свързани с разглежданите теми. 

Като достойнство на дисертационвия труд следва да се посочи изключителното 

умение на автора да борави с източниците на международното право, като разгледани и 

коментирани са не само международните договори на НА ТО, но и актовете без 

правнообвързваща сила, което е израз на концепцията в международното право за 

3асилващото се влияние на тези актове в дейността на международните организации. 

Коментирани са и изказвания на представители на държавите, направени на различни 

форуми, които нямат характер на официален документ, но притежават голяма тежест в 
изследването на националните становища и позиции на държавите по конкретни 

въпроси на теорията и практиката на международното право. Това обстоятелство се 
дължи както на отличните теоретични познания на автора, така и на практическия опит 

в създаването и прилагането.на,международноправни инструменти 

Сред достойнствата на дисертацията следва да се посочи, също така, и историко

правният анализ на процеса по договаряне на Северноатлантическия договор и изборът 

на автора да приложи телеологичния метод, чре3 който са обосновани неговите 

наблюдения относно цялостната концепция на НАТО. Този подход е в съответствие и с 

разпоредбите на Виенската конвенция за правото на договорите относно тълкуването 

на международните договори. Изследвайки историческото развитие на схващания за 

правната природа на Алианса, което представлява и преглед на състоянието на 

доктрината по въпроса, докторантът предлага обособяването на два исторически етапа, 

за всеки от които формулира отделни характеристики. Самостоятелен принос на 

дисертанта, включително и за международната доктрина, е изследването на факторите, 

влияещи върху развитието на заложените в Северноатлантическия договор правни 

характеристики. 

.11 tJ 
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Специално внимание следва да се отдели и на предложената в труда 

класификация на задълженията на съюзниците в рамките на членството в НА ТО на 
основни, произтичащи от Северноатлантическия договор, допълнителни - от 

международните договори в рамките на Алианса, разграничени от международните 

договори, по които Съюзът е страна, и на произтичащи от актове, които не притежават 

формално правнообвързваща сила. 

Следва да се обърне внимание на умелото използване на структурата като 

основен инструмент на изследването. Така изградената структура на дисертационния 

труд, при която първата глава представлява основна теоретична част на труда, а втората 

е същностната част на съдържанието на членството в НАТО от правна гледна точка, 

разделена на международноправни й· вi.треmноправни аспекти, представлява 
обособяване на първо място на класическите моменти в рамките на темата, последвани 

от значимите научно и приложно специфики за България, обхванати в общата 

теоретична рамка и последвани от новите моменти, установени от автора с оглед 

цялостния му поглед над развитието на общото международно право през последните 

години в последната глава на дисертационния труд. На систематичното им място пълно 

и задълбочено са изследвани вътрешноправните аспекти на членството, като особено 

следва да се подчертае онази част, която съдържа критики към актуалната законова 

регламентация. Като принос със самостоятелно значение следва да се посочи и 

критичният преглед на решенията на Конституционния съд на Република България и 

осъществения сравнителен анализ с решенията на Конституционния съд на Федерална 

република Германия, като следва да се подчертае както научната, така и практическата 

стойност на този анализ, завършващ с препоръки за промяна на действащата българска 

правна уредба. 

Като самостоятелен оригинален принос на автора следва да се посочи 

зрителният ъгъл, от който в труда се анаn:изират tсrrасически международни договори и 

положения относно международноправната природа на НАТО. Това е гледната точка 

на практическата полезност от една страна и вътрешната съгласуваност и теоретична 

обоснованост - от друга. По този начин става възможно откриването от доктораята на 

връзката между иначе класическата тема на дисертационния труд с изключително нови 

за международноправната доктрина теории и теми, включително актуални и за 

работата на Комисията по международно право като темата за "Международните 

договори във времето". 

Един от най-значимите приносни моменти на предложения дисертационен труд 

е установеното и обосновано отношение на предмета на изследване с материята на 

защитата на правата на човека, като ясно се прави заключение за засилването на 

влиянието и значението на международното право в тази област върху класически теми 

за международната сигурност. 

С приносен характер е и оригинално авторовият извод за характеризирането на 

членството като динамично правоо'tноmение, и произmчащите от това заключения за 

неефективно използваНе на възможностИте, kоито ЧЛ~нсТВото в НА то предоставя на 
България въз основа на установените разминавания между международноправните 

задължения на страната и възможностите на вътрешноправната уредба на тази материя. 

Трудът се характеризира със сериозен практико-приложен принос като предмет 

на внимателен анализ са възможните практически подобрения на националното ни 

законодателство с предложения de lege ferenda, както и практиката на прилагащи го 
институции. Наблюдава се и добър усет за практическата приложимост на 
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теоретичните концепции, към които . авторът предлага или към които показва 

предпочитание. Тези предложения са добре формулирани и научно обосновани. 

Във всички структурни елементи на изследването присъства оригинална теза, от 

която личи ясна авторова позиция по разглежданите въпроси, съчетана с конкретни 

съобразени с българските особености предложения за възприемане в нашата 

литература на нови доктринални концепции и прилагането им в практиката. 

Следва да се отбележи, че научните и приложни приноси са коректно отразени 

от докторанта. 

Към представения труд могат да се направят и някои бележки и препоръки. 

Така например, би следвало да се изчистят повторенията, които се съдържат в 

изследването. Следва да бъдат отстранени и някои технически грешки, напр. на стр. 14 
е написано "позовавенто на Устава на ООН" вместо "позоваването на Устава на ООН", 

а на стр. 102 "тяхното договаряне е проявление на заложената в учредителния 

договор ... " вместо "тяхното договаряне е проявление на ... ".Предвид големия брой на 
цитирани и разгледани в труда дела ~ред. f!адионални и международни съдилища, 

препоръчително е към труда да се изготви отДелен списък на относимите към темата на 

разработката дела. С оглед на публикуването на дисертационвия труд или на части от 

него и въпреки коректното отбелязване на датата, към която е разгледана практиката на 

Европейския съд по правата на човека, бих предложил замяната на предположението ва 

автора за по-нататъшното развитие пред съда на делото Al Jedda v. United Kingdom (стр. 
21 О и сл. от дисертационвия труд) с наблюдения и коментар относно установевото към 
днешна дата от ЕСПЧ в окончателното решение по делото. Като основна препоръка 

може да се посочи, че с оглед задълбоченото изследване на темата и установената от 

автора връзка на предмета на дисертационвия труд с процесите на развитие на 

международното договорно право относно средствата за тълкуване на международните 

договори, значението на актовете без правнообвързващ характер, а също така и 

отношението към европейските стандарти за защита на правата на човека, докторантът 

следва да подготви публикации, които да отразяват резултатите от извършеното 

изследване и в бъдеще да бъде проследено развитието на основните тези, заложени в 

настоящия труд, и изказаните в него прогнози~ предложения. 

Посочените· бележки засягат от деЙни с~ани на работата и 'n~Jmaтa относителна 
тежест е незначителна спрямо положителните резултати и постиженията на кандидата. 

Те не са в състояние да нарушат впечатлението за една качествена, издържана като 

цяло в научно и структурно отношение работа, написана със задълбоченост и 

добросъвестно усилие. Формулираните изводи и тези в работата са добре обосновани и 

аргументирани и придават качеството на работата като цялостно научно изследване на 

разглежданата материя. 

На основание изложеното по-горе може да се направи следното 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представеният дисертационен труд на тема "Правни аспекти на членството на 

Българя в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)" с автор Димана 
Кирилова Дерменджиева - Драмова отгщщря ,flаnълно на изискванията на чл. 6, ал. 3 от 
Закона за развитие на академичния съСтав в) Репубщrка Бъдrария~ .на чл. 27, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона, както и на Правилника за условията и реда за 
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придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в СУ "Св. Климент 

Охридски". 

Давам положителна оценка на дисертационвия труд и предлагам на Димана 

Кирилова Дерменджиева - Драмова, докторалт към катедра "Международно право и 

международни отношения" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. 

Климент Охридски" да бъде присъдена образователна и научна степен "доктор" в 

професионално направление Право (Международно пУблично право). · 

17 януари 2012 г. 
гр. София 

РЕЦЕНЗЕНТ 
Член на научното жури 

и~~~~ 
Проф. д-р Емил Константинов, 

Институт за държавата и 
правото при БАН 
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