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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Димитър Милчев Деков, доцент в Юридическия факултет на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“  

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация) 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.6 Право 

докторска програма    „Междунардно право и международни отношения“ 

Автор: Иван Иванов Бодлев 

Тема:“НАТО, Руската Федерация и държавите от Общността на независимите 

държави“ 

Научен ръководител: проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева – ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 

1. Актуалност на тематиката 

Дисертационният труд е първото самостоятелно монографично научно изследване в 

българската правна наука по тази тема.  Темата безспорно е актуална. В последните години 

се наблюдава засилващо се съперничество между НАТО и Руската Федерация . Това 

съперничество е видимо в много от горещите точки по света.  

В този контект дисертационният труд на Иван Иванов Бодлев е едно навременно 

изследване на взаимоотношенията между НАТО, Русия и страните от ОНД.  

2. Познаване на проблема 

Решаването на поставените задачи в дисертационния труд изискват задълбочени 

познания в областта международното право и международните отношения.  

В представения дисертационен труд авторът е показал познаване на обсъжданите от 

него проблеми. Цитирани са общо 173 литературни източници основно на руски език и на 

български език.  Авторът е цитирал 8 международни актове и декларации, както и 20 статии 

от вестници и списания. Разгледани са седем протоколи,заявления и решения, както и 54 

източници от електронни сайтове. Впечатление прави фактът, че авторът е използвал само 

осем англоезични източника. 

Като цяло съвременните достижения в науката в областта са разгледани и 

анализирани.  

Горното ми дава основание да приема, че авторът е навлязъл в изследваната 

проблематика и интерпретира научните достижения в областта.  

 3. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява   постигане на поставената цел и 

получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд се състои от общо 307 стр., разделен на три глави, увод и 

заключение, използвана литература и приложение. Всяка от главите е разделена на 

параграфи и подпараграфи.  

В увода авторът поставя целта на изследването, както и определя конкретните задачи за 

нейното изпълнение.  
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В първата глава се изследва  политиката на „отворени врати” на НАТО. Разгледано е 

стратегическото партньорство между Русия и НАТО, програмата Партньорство за мир, 

целите на Алианса и мястото на държавите от ОНД. 

Във втора глава авторът изследва Русия, като ключов фактор в постсъветското 

пространство за военно-политическата интеграция на страните от ОНД. Разгледана е 

реакцията на Руската Федерация на присъствиета на НАТО в държавите от ОНД. 

В трета глава авторът е изследвал правната рамка на Общността на независимите 

държави, нейните органи, както и политическите процеси в рамките на ОНД. Изследвана е 

икономическата интеграция на страните от ОНД, както и техните евроатлантическит 

перспективи. 

5. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Докторантът Иван Бодлев е представил  три публикации по темата:  

– Миротворески контрол в етнонационалните конфликти, публикувана в том 13 на 

Научни трудове на ИДП; 

- Митнически съюз в Евразийската икономическа общност, публикувана в том 19 на 

Научни трудове на ИДП; 

- Правно регулиране на трудовата миграция и трудовата мобилност в рамките на ОНД, 

публикувана в Научни трудове на Русенския университет 2017, том 56, серия 7. 

Докторантът е представил Декларация за оригиналност и достоверност. Въпреки че 

при прочита на работата   съм констатирал някои неточности при позоваване на 

източници, нямам основание да мисля, че дисертационният труд и приносите не са 

лично дело на автора. 

 

6. Автореферат 

Авторефератът съдържа обща характеристика на дисертационния труд, обоснована е 

актуалността на темата. Посочени са целите и задачите на изследването. Дисертантът е извел 

основните научни и научно – приложни приноси. В автореферата се съдържа представяне на 

съдържанието на труда по глави и по раздели. Приложен е списък с публикациите по темата 

на дисертацията. 

 

7. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Към дисертанта могат да бъдат отправени следните препоръки: 

7.1. Дисертантът е използвал основно литература на руски и на български език. Текстът 

несъмнено би спечелил, ако дисертантът беше използвал повече англоезична литература, 

особено по въпросите за НАТО и отношенията НАТО-Русия.  

7.2. Не всичката посочена в библиографията научна литература   е използвана от 

дисертанта в основния текст на дисертацията. Би следвало в библиографията дисертантът да 

включи именно тези автори и произведения, които е цитирал в основния текст на 

дисертацията си. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки направените препоръки, дисертационният труд съдържа научни, научно-

приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и 

отговарят на всички на изисквания(та) на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и дисертационни 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm
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резултати съответстват на специфичните изисквания на Юридическия факултет, приети във 

връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

Поради гореизложеното  давам своята положителна оценка за проведеното изследване, 

представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати 

резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор“ на Иван Иванов Бодлев по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление, 3.6 Право, докторска 

програма „Междунардно право и международни отношения“. 

 

 

 

11.02. 2021 г.   Изготвил становището: .................................. 

      доц. д-р Димитър Деков 

(ак. дл. н. ст. име фамилия) 


