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СТАНОВИЩЕ 
От проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова 
Член на научното жури в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” 
по професионално направление 3.6. Право (Международно право и 

международни отношения (Морско право), 
обявен от ВСУ в ДВ, бр. 20 от 9.03.2012 г. 

 

Кандидат: ас. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова 

 

І. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

Елисавета Калинова-Панова.  

Кандидатката участва в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент” с една монография „Капитанът на пристанището в 

съвременното българско морско право”, сборник с международни актове 

„Международноправнен режим на Черно море”, издадени от ВСУ през 

2012 г., както и с 6 статии. 

Елисавета Калинова-Панова като преподавател в катедра „Право”  е 

подготвила лекционни курсове и учебни програми по Международно 

публично право; Право на ЕС; както и по морскоправни дисциплини. 

Темите, които изследва Елисавета Калинова-Панова са в сферата на 

международното морско право. Предмет на анализ са както мястото и 

ролята на капитана на пристанището в контекста на българското морско 

право, така и теми, свързани с регионалното сътрудничество и сигурността 

в Черно море, с корабоплавателния режим в черноморския басейн и др. 

 



ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа 

продукция. 

Във всяко от своите изследвания Елисавета Калинова-Панова 

разкрива своите възможности за професионален анализ на сложните, 

динамични и многопластови процеси, които протичат в Черноморския 

регион с акцент върху техния международноправен аспект. Това се 

проявява както в изследването на проблемите, свързани с 

корабоплавателния режим на Черно море, така и при анализа на 

черноморската стратегия на Европейския съюз. 

В монографията си „Капитанът на пристанището в съвременното 

българско морско право”, както и в статиите, посветени на 

международноправните морски проблеми, Елисавета Калинова-Панова 

изследва и убедително доказва, че в съвременния свят, където глобалната 

динамика поставя на сериозно изпитание съществуващите 

международноправни принципи и механизми, е необходим гъвкав и 

адекватен на актуалните процеси, подход. Това означава търсенето и 

прилагането на тези правни постановки, които присъстват неизменно в 

документите на ЕС, свързани с Черноморския регион, както и в 

материалите или анализите, посветени на демократизирането на 

обществата в района и постигането на устойчиво развитие в този 

стратегически ареал. 

Задълбоченията анализ, както и доброто познаване на глобалните и 

регионалните процеси в международен и международноправен аспект, й 

позволяват да прави аргументирани и обективни изводи. Много добро 

впечатление прави ясната конструкция, доброто формулиране на 

изследваните проблеми и аргументираният анализ на проучваните 

въпроси. Процесите в Черноморския регион, които са основен обект на 

изследване на Елисавета Калинова-Панова за пореден път доказват, че 



светът се променя много по-бързо, отколкото отделната личност или 

обществата като цяло могат да възприемат и адекватно да реагират. В 

предлаганата за оценка научна продукция се дават модели, формулират се 

предложения, които дават повод за размисъл, а защо не и за 

осъществяване. Тази информация и направения анализ могат да бъдат 

добър ориентир за решаването  на важни за бъдещото развитие на 

черноморските общества, проблеми. 

 

ІІІ. Критични бележки и препоръки. 

Елисавета Калинова е показала добри качества на изследовател, 

добре познаващ международните проблеми в най-важните области на 

съвременния свят – международноправните аспекти на морския режим на 

Черно море, както и засилващата се, но все още в процес на правно 

формулиране роля на капитана на пристанището в българското морско 

право. Добре би било в следващите си проучвания да обърне повече 

внимание върху създаването на ефективен модел за равностойно участие 

на черноморските държави в решаването на проблемите в най-широкия 

спектър на сътрудничеството в този стратегически европейско-евразийски 

район . 

 

ІV. Заключение. 

На основание на посочените в становището факти смятам, че 

представените за оценка трудове на Елисавета Калинова-Панова 

съответстват напълно на темата на обявения конкурс за „доцент”” за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Ас. д-р Елисавета Калинова-Панова, преподавател в Юридическия 

факултет на ВСУ, притежава необходимата квалификация, трудова и 

професионална компетентност, лични качества и отговаря на изискванията 



на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение за успешна работа като 

доцент по посочената научна специалност. 

На основание на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, и 

предвид изложеното по-горе, предлагам на Уважаемите членове на 

научното жури да присъдят исканата академична длъжност “доцент” по 

професионално направление 3.6. Право (Международно право и 

международни отношения (Морско право) на ас. д-р Елисавета Калинова-

Панова. 

 
 
21.06.2012 г.   ПОДПИС: 
 
 
Варна    (проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова) 
 
 

 


