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СТАНОВИЩЕ 

 
на 

Проф. д-р  Александър Янков 
на 

 дисертацията 
 

„ПРАВНИ АСПЕКТИ НА  ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА  

НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР“  
/НАТО/ 

на 
 Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова 

 
1. Разглежданият дисертационен труд е посветен на приемането на 
България за член на НАТО и нейното участие в тази забележителна 
международна организация. В това отношение изследването заема особено 
важно място в българската международноправна литература. Авторът е 
успял  в три глави да изложи особеностите на  членството в 
Североатлантическия договор, неговата институционна структура, 
съдържанието и  функциите на членството в НАТО и анализира  дейноста 
му след неговото учредяване. 
 
   2. Този подход  обхваща анализирането на близо шестдесет годишната 
дейност на Алианса, в условията на значителни политически и      
международноправни промени, съпровождащи  края на  Втората световна 
война, В изследването е направен исторически преглед на 
подготвителните преговори в Пентагона,  позоваването на разпоредбите на 
Устава на ООН и подготовката на разпоредбите на бъдещия 
Североатлантическия договор от 1949 г. чрез  определянето на  такива 
актуални  международноправни понятия като „колективна отбрана“, 
„въоръжено нападение“, „агресия, „международна сигурност“ и други 
международноправни понятия.В изследването, което се отнася до 



подготовката на договора от 1949 г. се предлагат такива поятия, като „ мир 
и сигурност“, определяне на „приложната зона на договора“,“прибягване 
до помощ и взаимна помощ“ и други миротворчески думи.Касае се за 
многостранен международен договор, който служи като нормативна 
основа на Алианса. 
 
   3. Особено място е отредено на Глави  Втора и Трета на изследването, 
посветено на членството в НАТО, включително държавите от Централна и 
Източна Европа- Полша, Чехословакия и Унгария през1999г., а след тях и 
България. 
 
   4. След посочените положителни страни на изследването като цяло, бих 
искал да отбележа  някои препоръки и иредложения, ако авторът би 
пристъпил към обнародването на книгата. Това се отнася преди всичко до 
Заключението на труда и формулирането на „постигнатите резултати“ и 
посочените „основни  приноси“. 
    

Заключение: 
 
Въз основа на общата положтелна оценка на дисартационния труд 
на Димана Кирилова Дерменджиева- Драмова  
и нейните професионални и делови качества, 
 
                                                                                                          
Предлагам: 
 
На докторанта Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова да се 
присъди  научната  и образователна степен „Доктор“, 
Професионално направлeние 3.6. Право (Международно публично 
право)  
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