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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 20 от 09.03.2012 г.) и на 

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

към Юридическия факултет. Представените по конкурса документи съответс-

тват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Наредба № 3 за академичния 

състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 
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1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:  

 д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова – асистент в Юридическия фа-

култет на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса са представени документи, съгласно изискванията на 

ЗРАСРБ и списък с научни публикации: монография, сборник и шест публика-

ции в български научни издания и от научни форуми. Представени са и други 

документи (свидетелства, удостоверения и др.) за допълнителна квалификация,  

участие в международни проекти и др. 

 

2. Данни за кандида 

Елисавета Калинова-Панова е завършила специалност „Право” в Юриди-

ческия факултет на Икономическия университет – Варна и е правоспособен 

юрист от 1999 г. През 2001 г. е назначена за асистент по международно публично 

право в Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черно-

ризец Храбър” след спечелен конкурс. Завършила е и второ висше образование 

специалност „Психология” през 2004 г. във Варненския свободен университет 

„Челноризец Храбър”.  От 2004 г. е  научен секретар на Института по морско 

право и логистика. 

Кандидатката е с над 10 години преподавателски стаж и има придобита 

образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Междуна-

родно право и международни отношения”, с което отговаря на условията на чл. 

24, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРАСРБ.  

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

В обявения конкурс ас. д-р Е. Калинова-Панова е представила 8 научни 

труда, от които една научна книга и 6 статии. Освен това кандидатката е пред-
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ставила един сборник с международни актове относно международноправния 

режим на Черно море (издаден от ВСУ през 2012 г.). Посочени са участие в 

международен проект DOLCETA за онлайн обучение в областта на правата на 

потребителите (2007 – 2008 г.), участие в проекта на Закон за пристанищата на Р 

България (2007 – 2008 г.), била е активен участник в организирането на над 10 

научни форума. 

Кандидатката в конкурса работи главно с сферата на международното 

морско право, към което проявава дълготраен и плодотворен творчески интерес. 

Тя има и една публикация относно защитата на правата на потребителите в 

морския туризъм по отношение на морското спасяване. Основното съдържание 

на представените трудове е международноправната регламентация на безопас-

ността на корабоплаването и международните отношения в региона на Черно 

море. 

Бих желала да се спра по-подробно на последния монографичен труд на ас. 

д-р Е. Калинова-Панова „Капитанът на пристанището в съвременното българско 

морско право”, публикуван през 2012 г. Той представлява първо изследване на 

правната фигура „капитан на пристанище” в специализираната   българска ли-

тература по международно морско право. Статусът му е уреден от сложен ком-

плекс норми, които включват вътрешноправни и международноправни разпо-

редби (след които международно публични, така и международно частноправ-

ни).  

Представените материали показват траен интерес на автора към проблемите 

на морското право и отговарят на изискванията за академични публикации. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Към 2012 г. д-р Е. Калинова-Панова е асистент по задължителните учебни 

дисциплини „Международно публично право” и „Право на ЕС”, както и по 

„Международно морско публично право”, „Международноправен режим на 
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Черно море” и други избираеми учебни дисциплини в специализиращия модул 

по „Морско право”. Има натрупан богат опит като преподавател и в организи-

ране на практиката на студентите от специалност „Право” в Правната клиника 

към Юридическия факултет. Взела е участие в различни международни проекти, 

семинари и обучения. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Ще се спра на основните приноси в последния монографичен труд на д-р Е. 

Калинова-Панова. Сред тях поставям систематичното представяне на вътреш-

ноправните и международноправните източници, уреждащи статута на капитана 

на пристанище, включително релевантното право на ЕС и международния оби-

чай. Изследвани са административната, наказателна и гражданска юрисдикция 

на крайбрежната държава по отношение на чуждестранни кораби. От особено 

практическо значение е правото на преследване и задържане на чуждестранен 

кораб-нарушител. Важен принос на труда е анализът на дефиницията за „капи-

тан на пристанище”, на неговите функции и открояването на българската спе-

цифика: съчетаването на функциите на капитан на пристанище с тези на дире-

ктор на регионални Дирекция „Морска администрация” (с. 96 и сл.). Принос 

представлява анализът на функциите на капитан на речно пристанище, които не 

са проучвани систематично в българската правна литература. Ценен принос на 

авторката са направените предложения de lege ferenda да се регламентира ясно 

въпросът за длъжността „капитан на пристанище” като уредбата се обособи в 

отделен нормативен акт или раздел от нормативен акт. Монографичният труд 

отговаря  на условията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ. 

 

6. Бележки и препоръки  

Бих препоръчала на д-р Е. Калинова-Панова да задълбочи бъдещите си 

научни изследвания в изключително интересната и важна от практическа гледна 
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точка материя на правото на ЕС и релевантността му към Черноморския регион, 

като например TRACECA и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-приложни  

приноси, давам своята положителна оценка и убедено препоръчам на Науч-

ното 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 (Международно 

право и международни отношения (Морско право)).  

 

25.06.2012 г.       

Изготвил становището: ........................................ 

           (доц. д-р Ирена Илиева)  
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