
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научните трудове и учебната дейност 

на ас. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова, 

представени за участие в конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 3.6. Право - 

Международно право и международни отношения (Морско право), 

обявен в ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г. 

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рецензент: 

чл.-кор. проф. д-р Александър Янков Димов - 

Международен трибунал по морско право - Хамбург, 

професионално направление: Право, 

научна специалност: Международно право и международни отношения 

 

Настоящата  рецензия е изтогвена въз основа на документи, постъпили за 

конкурса, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 20 от 9.03.2012 г.) и чрез 

интернет-страницата на университета за нуждите на Катедра „Правни науки” 

към Юридически факултет и лични впечатления за кандидата в качеството й на 

асистент в същата катедра. Представените по конкурса документи съответстват 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и Наредба № 3 за ака-

демичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Процедурата по конкурса е спазена в съответствие с посочените по-горе 

документи и материали. 
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1. Общо представяне на получените документи и материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

Елисавета Георгиева Калинова-Панова, доктор по право, асистент във ВСУ 

«Черноризец Храбър». За участие в конкурса кандидатът е представил списък от 

общо осем заглавия, в т.ч. шест публикации (статии и доклади), една монография 

и един сборник с международни актове, които се приемат за рецензиране. 

Представени са и необходимите документи (дипломи, свидетелства, удостове-

рения и справки), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, както и други документи, 

удостоверяващи допълнителни дейности на кандидата. 

 

2. Данни за кандида 

Г-жа Калинова-Панова е завършила специалност „Право” през 1999 г. От 

2001 г. е избрана за асистент по международно публично право в Юридическия 

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. От 2004 г. е научен секретар на Инс-

титута по морско право и логистика. Има защитена образователна и научна 

степен „доктор” в докторска програма „Международно право и международни 

отношения” във ВСУ „Черноризец Храбър”, с което отговаря на условията на 

ЗРАСРБ, като в това число има над 10 години преподавателски стаж като асис-

тент. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на канди-

дата 

Представените от д-р Елисавета Калинова-Панова научни публикации за 

участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” са в областта 

на морското публично право, в която е обявен конкурсът. За рецензиране са 

предложени следните научни публикации: 

- Монография: Капитанът на пристанището в съвременното българско 

морско право. Варна, ВСУ, 2012. 
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- Сборник: Международноправен режим на Черно море - Сборник с 

международни актове.  Варна, ВСУ, 2012. 

- шест статии и доклади (общо 56 с.): 

Представените за рецензиране публикации са свързани с въпросите на бе-

зопасността на корабоплаването и международните отношения в Черноморския 

регион и отговарят на изискванията за научни публикации. 

 

4. Научни приноси на кандидата 

Основните научни приноси на кандидата се съдържат главно в  представе-

ната за рецензиране монография „Капитанът на пристанището в съвремен-

ното българско морско право” (oт 259 стр.) и до известна степен - в Сборника с 

международни актове „Медународноправен режим на Черно море“ (316 стр.). 

Монографията по своята структура, съдържание и равнище на научно из-

следване, може да се квалифицира като забележително постижение в българс-

ката научна литература в областта на съвременното морско право, не само в 

рамките на българскаото законодателство, но и в европейската  водна транс-

портна система - река-море. 

Още във въведението на изследването, аторът си поставя като основна за-

дача очертаването на  компетентността и функциите на капитана на пристани-

щето. За постигането на тази цел е представен кратък исторически  преглед от 

древността до нашето съвременно законодателство. Изследва се статута на Ка-

питана на пристанището като представител на администрацията на крайбреж-

ната държава въз основа на вътрешноправните и международноправните изто-

чници, законодателни актове на ЕС, морскоправни обичаи, суверенитета на 

крайбрежната държава във вътрешните морски води и териториолното море от 

12 морски мили, съгласно Конвенцията на ООН по морско право. Макар и нак-

ратко, в Глава III, Раздел III.4 се разглеждат функциите на Капитана на речното 

пристанище в случаите на  корабоплаване по Дунава, който има право да 

изпълнява надзор по своя участък на  реката и други предпазни действия. 
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Научни приноси на кандидата представляват, в известна степен и 

Сборникът с международни актове «Международноправен режим на Черно 

море». Този Сборник следва периодично да се актуализира и разширява 

паралелно с увеличаване нормативните документи и материали по морско право 

и медународно  речно право. 

Без съмнение предложените научни трудове са резултат на личните усилия 

на г-жа Елисавета Калинова-Панова. 

 

5. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата и съвместната 

колегиална дейност с  кандидата 

Г-жа Елисавета Калинова-Панова е дългогодишен и опитен преподава-

тел в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. Тя е уважаван ле-

ктор  и  специалист сред морската общественост на Варна. Притежава значите-

лен опит в академичната дейност, както и в организирането на научни форуми. 

 

6. Бележки, препоръки  и лични впечатления за кандидата 

     Общите ми впечатления от дългогодишното ми сътрудничество, в течение на 

близо 10 години, са отлични. Ако все пак, ние сме призовани да изразим нашите 

колегиални преценки, аз бих искал да споделя с Вас следното. Днес Елисавета ме 

зарадва с успешен резултат от своята професионална научна дейност, приятел-

ство и преданност към нашата „Alma Mater”. Винаги, когато съм присъствал на 

вътрешни или международни прояви в нашата дейност тук, независимо от те-

мата или целта на мероприятието, Елисавета винаги е била между най-заетите 

млади колеги. 

 Нямам думи, за да си позволя да измисля критични бележки. Но също така 

няма да се въздържа от няколко  приятни препоръки към кандидата. Да про-

дължи започнатото си дело: 1. Да  продължи Сборника за Международноправния 

режим на Черно море; 2. След  ценната книга за Капитана  на българското  

пристанище, да догони с нова книга за българския или чуждестранен капитан в 
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отрито море и океана, в чуждестранно  пристанище; и 3. Да продължи още 

по-успешно, както до сега, в своята научноизследователска дейност да прилага 

повече взаимодействието между и прилагането на интердисциплинарен и ком-

плексен подход, сравнително-правен и исторически метод.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни приноси, давам 

своята категорична положителна оценка и препоръчам на Научното жури да 

предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р 

Елисавета Георгиева Калинова-Панова да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.6. Право, по специалност Междуна-

родно право и международни отношения (Морско право). 

 

25.06.2012 г. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: ................................................... 

 

(чл.-кор. проф. д-р Александър Янков) 
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