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на Елисавета Георгиева Калинова-Панова,
докторант на самостоятелна подготовка в Катедра “Правни науки”
на ВСУ ”Черноризец Храбър”, представен за присъждане
на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност
05.05.15 – Международно право и международни отношения.
Дисертантът Елисавета Калинова е дългогодишен преподавател във
ВСУ

“Черноризец

Храбър”.

Избрана

е

за

редовен

асистент

по

“Международно публично право” през 2001 г. В допълнение води
семинарните занятия по “Право на Европейския съюз” и упражнения в
специализиращия модул по морско право в специалност “Право”.
Представеният

дисертационен

труд

“Международноправна

регламентация на спасяването по море” представлява оригинална разработка
в областта на международното морско публично право. Избраната тема се
отличава с особена актуалност, предвид зачестилите през последните години
инциденти в басейна на Черно море.

Изследването има за предмет въпрос, който е слабо застъпен в
съвременната българска правна наука. Материята относно морското
спасяване е с подчертан интердисциплинарен характер. Съществуващите
разработки са основно върху частноправните аспекти на проблема и то върху
по-старата международноправна уредба, а именно Брюкселската конвенция за
унифициране на някои правила относно оказването на помощ и спасяването
по море от 1910 г. Съвсем откъслечни са публикациите отразяващи
действащата Международна конвенция по спасяване от 1989 г., по която
България е страна.
Дисертантът предлага цялостен поглед върху задълженията на
държавите, свързани с морското спасяване – както на крайбрежната държава,
така и на държавата на знамето. Направен е сполучлив опит да се
систематизират тези задължения, разпръснати в множество международни
актове.
Представеният труд свидетелства за много добра теоретична
подготовка на докторанта в материята на научната специалност. Извън
съмнение е способността на докторанта да извършва самостоятелни научни
изследвания.
Дисертационният труд има ясно формулирана тема, в рамките на
която се търси отговор на въпроса относно съгласуването на националното ни
право с действащите международни договори в предметната материя, по
които България е страна.
Авторката е организирала изследването в логична структура и го е
реализирала в достатъчен обем от 225 страници (без приложенията). Прави
впечатление стегнатия и прецизен стил на изложението. Изготвянето на
дисертационния труд почива на богат научен апарат. Проучен е значим обем
от заглавия. Дисертантът борави коректно с цитираните източници и автори,

като на тази база очертава и аргументира и собствените си виждания. От
друга страна, част от изработените приложения по изследване на
терминологичното многообразие във вътрешното ни право и съпоставяне на
националните с международните нормативни актове могат да имат пряка
практическа

полза

за

едно

бъдещо

усъвършенстване

на

нашето

законодателство.
Приемам изцяло посочените приноси от Елисавета Калинова в
автореферата. Убедено мога да направя заключението, че представеният
дисертационен труд представлява един завършен проект, който отговаря на
всички нормативни изисквания. Трудът е първо изследване от подобен
характер в българската доктрина и като такъв представлява новост и принос в
морскоправната наука. Извън съмнение е, че постигнатите резултати са лично
дело на докторанта, което мога да потвърдя и като нейн научен ръководител и
консултант.
Като имам предвид гореизложените заключения за качествата на
представения

дисертационен

труд

на

тема:

“Международноправна

регламентация на спасяването по море”, в качеството ми на член на научното
жури, давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на дисертационния труд на
Елисавета Калинова за присъждане на образователна и научна степен
“доктор” в открита процедура за публична защита.
16.01.2012 г.
ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ

