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,
по специалност „Международно право и международни отношения
(Морско право)”,
обявен в ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г. за нуждите на
ВСУ „Черноризец Храбър”
Рецензент: проф. д.ю.н. Орлин Николов Борисов Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»,
професионално направление: Право,
научна специалност: Международно право и международни отношения

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г.) и на
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 академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:
г-жа Елисавета Георгиева Калинова-Панова, доктор по право, асистент във
ВСУ «Черноризец Храбър».
1

За участие в конкурса кандидатът е представил списък от общо осем заглавия, в т.ч. шест публикации в български научни издания и сборници от научни
форуми, една монография и един сборник с международни актове. Приемат се за
рецензиране шест научни труда, които са разработени през последната година по
проблематиката на конкурса и са извън темата на дисертацията за придобиване
на образователна и научна степен „доктор”.
Представени са и необходимите документи (дипломи, свидетелства, удостоверения и справки), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, както и други документи, удостоверяващи допълнителни дейности на кандидата.
2. Данни за кандида
Г-жа

Елисавета

Калинова-Панова

е

завършила

образовател-

но-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” и е положила е
теоретико-практическия изпит за юридическа правоспособност през 1999 г. През
2001 г. след успешно издържан конкурс е назначена за асистент по международно публично право в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
От 2004 г. съвместява в своята дейност и административната длъжност – научен
секретар на Института по морско право и логистика. През 2007 г. е записана за
докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ „Черноризец Храбър” по научна специалност – Международно право и международни отношения (шифър
05.05.15) и след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Международноправна регламентация на спасяването по море”, й е присъдена образователната и научна степен „доктор”.
Е.Калинова-Панова отговаря на условията на чл. 24, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРАСРБ
за заемане на академичната длъжност „доцент”: има придобита образователна и
научна степен „доктор” и повече от две години е заемала академичната длъжност
„асистент” (има над десет години преподавателски стаж като асистент, в т.ч. и
като „старши асистент” по отменения Закон за научните степени и научните
звания ).
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3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата
Представените от д-р Е.Калинова-Панова научни публикации за участие в
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” са изцяло в областта на
международното морско публично право, с което отговарят на научната специалност, по която е обявен конкурсът, а именно: „Международно право и международни отношения (Морско право)”.
За рецензиране са предложени следните научни публикации:
- 1 монография;
- 1 сборник;
- 3 статии;
- 3 доклада.
За рецензиране, с оглед изискванията на чл. 24, ал. 3 от ЗРАСРБ, се приемат
6 от тях – монографията (260 с.), сборникът (317 с.), 2 статии и 2 доклада (общо
33 с.):
- Капитанът на пристанището в съвременното българско морско право,
Варна : Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012.
- Международноправен режим на Черно море : Сборник с международни
актове, Варна : Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”,
2012.
- Черно море в съвременния глобализиращ се свят. - Сборник от
Конференция: Правото в глобалния свят – Варна, 2011 г. ВСУ, 2012, с.
128-135.
- Международни организации, свързани с безопасността на корабоплаването. - Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър“, Том ХVІІ – 2011 г.
- Стратегия на Европейския съюз за Черноморския регион. - Сборник от
Международна конференция: Стратегии и политики на сътрудничество в
Черноморския регион – Варна, 2011 г.
- Морската арбитражна комисия при Търговско-промишлената палата на
Руската федерация. - Сборник „Морско право и арбитраж”, Научен
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алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, Серия „Юридически науки и
обществена сигурност”, кн. 15.
Последните три статии са в издания под печат за 2012 г., удостоверено от
редакцията на Университетското издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Видно от представените материали, обект на научен интерес за кандидата са
въпросите на безопасността на корабоплаването и международните отношения в
Черноморския регион. Предложените трудове отговарят на изискванията за
научни публикации.
4. Научни приноси на кандидата
Основните научни приноси на кандидата се съдържат представената за рецензиране монография „Капитанът на пристанището в съвременното българско
морско право”. Научният труд се съсредоточава върху фигурата на капитана на
пристанището, която за първи път е обект на самостоятелно изследване в българската морскоправна литература. Сполучливо е разширена темата с оглед
обхващането на международноправните задължения на държавата в областите
на компетентност на капитана на морско пристанище – безопасността на корабоплаването, защитата на морската среда от замърсяване и опазването на човешкия живот. Чрез анализ на ролята на капитана на пристанището се разкриват
съществените характеристики на неговата позиция като са изведени правомощия му, съобразно вътрешноправната нормативна уредба и се поставя въпросът
за мястото му в администрацията на крайбрежната държава.
Основен научен и практико-приложен принос, като цяло на трудовете на
кандидата е, че представляват новост в българската юридическа литература.
Представеният Сборник с международни актове „Международноправен
режим на Черно море” е оригинално съставен като обхваща основно три групи
документи: многостранни актове; актове между черноморските крайбрежни
държави и двустранни актове, по които страна е България.
Няма никакво съмнение, че предложените научни трудове са резултат на
личния труд и творчески търсения на Е.Калинова-Панова.
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5. Бележки и препоръки
В качеството на обща бележка, би могло да се препоръча на автора в бъдещите му трудове научните анализи и обобщения да съдържат в по голяма
степен de lege ferenda.
6. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата и лични впечатления
Г-жа Елисавета Калинова-Панова е дългогодишен и уважаван преподавател
в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. Притежава богат опит
във воденето на семинарни упражнения и извънаудиторна работа със студентите. Акцент следва да се постави върху нейния принос за стартирането и координирането на популярния сред студентите специализиращ учебен модул по
„Морско право” в специалност „Право”. Активно участва и в работата на Правната клиника към Юридическия факултет от нейното създаване.
Към тези констатации могат да се добавят и личните ми впечатления от
кандидата, натрупани в процеса на работата с нея. Като титуляр на основните
дисциплини, по които е била асистент, мога да определя като отличителни
професионални качества нейната отговорност и прецизност. Радва се на уважение сред научната колегия и студентите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни приноси, давам своята изцяло 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 Международно право и международни отношения (Морско право).
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20.06.2012 г.
РЕЦЕНЗЕНТ: ...................................................
(проф. д.ю.н. Орлин Борисов)

6

