
 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

от  доц. д-р Ана Владимирова Страшимирова, член на научно жури в 

конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” по Международно 

право и международни отношения (Морско право) в професионално 

направление 3.6. Право, обявен в ДВ. бр. 20 от 09.03.2012 година за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Относно: научната, научно-приложаната и професионално 

академичната дейност и продукция, представена от участиците в конкурса. 

 

 1. Общо представяне на получените материали. 

За участие в обявения конкурс е подала документи аситент д-р 

Елисавета Георгиева Калинова-Панова, която е и единствен кандидат.  

 

2. Данни за кандидата. 

Елисавета Георгиева Калинова-Панова, завършва висше 

образование по специалност „Право” с професионална квалификация 

„Юрист” през 1999 г. През 2004 г. Кандидатката е придобила 

образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност 

„Психология” със специализация „Приложна психология”. През 2001 г. е 

избрана за асистент при ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър” От същата 

година провежда семинарни занятия по учебните дисциплини: 

„Международно публично право”, „Право на ЕС”, „Международно морско 

публично право”, „Международноправен режим на Черно море” и др. 

Защитава дисертационен труд на тема: „Международноправна 

регламентация на спасяването по море” и придобива образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност 05.05.15 Международно 

право и международни отношения. От 2004 г. е научен секретар на 
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Института по морско право и логистика. От  март 2012 г. е назначена за 

директор на Института по морско право и логистика. 

По отношение на проектната дейност на асистент д-р Елисавета 

Калинова-Панова трябва да се подчертае, че тя е участвала по програма 

„Еразъм” в преподавателската мобилност във Висшето училище HELMO – 

Лиеж (Белгия) през 2008 г. и Университета на Сиена (Италия) през 2010 г. 

През 2011 г. участва в работна среща по проект ROBAN – Морска 

Балтийска Мрежа за морско образование – Рощок (Германия). През 2008 г. 

учасва в експертен семинар по правата на потребителите в Барселона. 2007 

– 2008 г. е включена в проект DOLCETA за онлайн обучение в областта на 

правата на потребителите. През 2004 г. участва в експертен семинар за 

образованието в областта на правата на човека, в рамките на Пакта за 

стабилност за Югоизточна Европа в гр. Грац (Австрия). 

Кандитатката ас. д-р Елисавета Калинова-Панова членува в 

множество организации: Българската асоциация по морско право, Съюза 

на учените- Варна, Адвокатска колегия- Варна и др. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата.  

Представената научна продукция от асистент д-р Елисавета 

Калинова-Панова е в сферата на Международното публично право и по-

специално морското право, което изпълнява изискванията на конкурса. От 

представените материали е видно и активното участие на кандидатката в 

множество научни национални и международни форуми в областта на 

морското право. 

Научноизследователската дейност на кандидатката след защита на 

докторската дисертация се състои от 8 публикации, от които една 

самостоятелна монография на тема „Капитанът на пристанището в 
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съвременното българско морско право” (2012 г.) и  едно  учебно пособие – 

сборник с международни актове „Международноправен режим на Черно 

море”.  

Преди всичко се очертават следните съществени приноси с важно 

значение за българската правна доктрина, произтичащи от монографичния 

труд и представените публикации.  

За първи път в България се разглежда детайлно проблематиката 

относно правната фигура на капитана на пристанището, която е позната в 

морските държави от цял свят.   

Второ, направен е съдържателен юридически анализ на 

международноправните източници имащи отношение към 

компетентността на капитана на пристанището и неговите правомощия. 

Трето, за първи път в българската морска доктрина е проведено 

обширно изследване на историческото развитието на  нормативната уредба 

касаеща капитана на пристанището.  

Четвърто, в монографията са представени и някои добри 

законодателни практики на други морски държави.  

Пето, отделено е внимание на законодателните актове на ЕС и 

морскоправния обичай, имащи отношение към дадената проблематика.  

Шесто, монографичното изследване има както научна стойност, така 

и практическо значение.  

 

4. Критични бележки и препоръки 

Изследваната проблематика се характеризира като изключително 

обхватна и за това бих препоръчала на ас. д-р Елисавета Георгиева 

Калинова-Панова да цитира под черта вместо да  излага в края на всяка 

 3



 4

глава своите бележки и изполваната литература. Също от структурна 

гледна точка има възможност за обединяване на някой от подпараграфите 

в изследването. Веднага обаче искам да подчертая, че направените 

препоръки не намаляват безспорния научен принос на монографията 

„Капитанът на пристанището в съвременнот българско морско право” с 

автор ас. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова. Ето защо с пълна 

убеденост, считам, че тя отговаря на всички изисквания за хабилитационен 

труд, въз основа на който да се заеме академичната длъжност „Доцент” по 

Международно право и международни отношения (Морско право). 

 

5. Заключение 

С оглед на гореизложеното, посочено в т. 1, 2, 3 и 4 заявявам с пълна 

убеденост положителната си оценка за кандидатката,  ас. д-р Елисавета 

Георгиева Калинова-Панова, за присъждането на академичната дължност 

„Доцент” по „Международно право и международни отоншения (Морско 

право) по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ  

бр.20/09.03.2012 г.  

 

25.06.2012 г.     Член на научното жури: 

              /доц. д-р Ана Страшимирова/ 

 

 

 

 


