СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Габриела Белова Белова-Ганева,
член на научно жури в конкурс за заемане
на академична длъжност „ДОЦЕНТ” по професионално направление 3.6 Право –
Международно право и международни отношения (Морско право),
обявен от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
в ДВ, бр. 20 / 09.03.2012 г.
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност
и продукция, представена от участниците в конкурса.
Кандидат: ас. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
І. Обща оценка на кандидата
Кандидатът в конкурса Елисавета Георгиева Калинова-Панова е доктор по
Международно право и международни отношения след успешно защитена
дисертация на тема: „Международноправна регламентация на спасяването по море”
към катедра „Правни науки” в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”.
Елисавета Калинова има завършени две висши образовния - магистър по
психология и магистър по специалност „Право”. От 2001 г. работи като асистент
във ВСУ „Черноризец Храбър”, като преподавателскта й дейност е свързана с
учебните дисциплини: “Международно публично право”, “Право на ЕС” и
морскоправни дисциплини. Има участия в национални и международни научни
конференци, както и в редица значими международни проекти, като напр. проекта
DOLCETA на Европейската комисия за онлайн обучение в областта на правата на
потребителите (2007-2008). Ползва испански, английски, руски език.
Има осъществена преподавателска мобилност във Висшето училище
HELMo – Лиеж (Белгия) и Университета на Сиена (Италия). Член е на Българската
асоциация по морско право – София, на Съюза на учените – Варна, регистрирана е
в Националния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието,
член е на Адвокатска колегия – гр. Варна. Участвала е в работната група по
изработване на проект на Закон за пристанищата на РБ.
Д-р Калинова е била дългогодишен научен секретар на Института по морско
право и логистика, а от м. март 2012 г. е назначена за негов директор.
ІІ. Оценка на научните и практически резултати
представената за участие в конкурса творческа продукция

и

приноси

на

Представената от кандидата продукция, с която тя участва в настоящия
конкурс, е съсредоточена в областта на нейните научни интереси, което е видно от
представеното монографично изследване „Капитанът на пристанището в
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съвременното българско морско право”, издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”,
Варна, 2012 г. Същевременно д-р Елисавета Калинова-Панова се явява и
съставител на актуален сборник с международни актове „Международноправен
режим на Черно море” (изд. на ВСУ, 2012 г.).
От представените за рецензиране шест статии от участничката в конкурса,
три са публикувани в специализирани научни издания, и три са под печат, като
това е удостоверено с необходимите документи (публикации № 3, 5 и 7 от
приложения списък). Следва да се отбележи и факта, че д-р Елисавета КалиноваПанова е автор на редица статии по актуални въпроси, свързани с европейските
стандарти при защитата на човешките права, европейската интеграция и
сътрудничеството в областта на кулутурата, проблеми на съдебната система, както
и на научни съобщения за Института по морско право и логистика в
специализирани издания. Д-р Калинова е превела и статията на проф. д.ю.н. кап.
Франк Цимер – директор на Института по корабоплаване, Варнемюнде към
Университета на Висмар по технологии, бизнес и дизайн (публикация № 6 от
приложения списък).
Д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова е млад учен с доказани качества.
Научно-изследователските й интереси и дейност са трайно свързани с
проблематиката на международното право и най-актуалните процеси и тенденции в
областта на морското право, като в нея могат да бъдат очертани няколко основни
направления.
Първият кръг от научни проблеми, които се разглеждат в представената
от автора продукция са свързани със статута на капитана на пристанището като
представител на администрацията на крайбрежната държава – фигура, която до
този момент не е била предмет на самостоятелно изследване в българската правна
наука. На тази проблематика е посветена монографията „Капитанът на
пристанището в съвременното българско морско право” с обем от 259 стр. (вкл.
приложенията и библиографията). Специфичната фигура на капитана на
пристанището е разгледана през призмата на международноправната
регламентация и националната ни уредба, като е отбелязано съвместяването според
действащото законодателство на длъжността директор на регионална дирекция
”Морска администрация” с качеството капитан на пристанището.
Вторият тематичен кръг, който присъства в научната продукция на
кандидата е свързан с изключително актуалната проблематика на безопасността на
корабоплаването, морското търсене и спасяване. Към този проблемен кръг биха
могли да бъдат отнесени публикациите под № 7 и 9 от приложения списък.
Третият тематичен кръг в научните разработки на д-р Елисавета
Георгиева Калинова-Панова е посветен на международноправния режим на Черно
море и ролята на регионалното сътрудничество за сигурността в района на Черно
море. Така очертаната проблематика е предмет на изследване в публикациите под
№ 2, 3, 4 и 8.
За разработките на д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова е характерно
прилагането на интердисциплинарен и комплексен подход, което проличава в
използваната методология, съчетаваща юридическия анализ с историческия и
сравнителния метод. Следва да се подчертае, че изследванията на д-р Калинова се
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отличават с богат научен апарат, добро познаване на представителите на
българската и чуждестранната наука, както и коректно цитиране на техните
съчинения. В монографичния труд на авторката е направен обстоен преглед на
международните конвенции, законодателните актове на Европейския съюз, както и
на вътрешноправната ни уредба по отношение на функциите на капитана на морско
пристанище.
Приносните моменти, налични в представената за рецензиране и
оценяване научна продукция са следните:
изключително задълбочено е изследван статута на капитана на
пристанището не само във връзка с неговия генезис и развитие, но и в
неговото съвременно съдържание и измерение според действащото
българско право;
анализирани са задълженията на Република България като
крайбрежна държава, произтичащи от многостранните международни
договори, по които тя е страна, свързани с областите на компетентност на
капитана на пристанището;
направен е опит да бъдат обхванати изключително широк кръг
международноправни източници в областите на компетентност на капитана
на морско пристанище с оглед да бъдат изведени неговите правомощия;
направени са и редица обективни и аргументирани изводи;
позволявам си да отбележа, че монографията „Капитанът на
пристанището в съвременното българско морско право” и в частност глава
ІІІ, би имала реално приложение и би подпомогнала дейността на
регионалните дирекции „Морска администрация”;
приносен характер има и анализът на функциите на капитана на
речно пристанище. Посочените в края на изследването добри
законодателни практики биха могли да послужат за формулиране на бъдещи
промени в националното ни законодателство.
Преподавателската дейност на д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
също следва своя естествен и закономерен път на развитие. В тази връзка, тя
провежда семинарни занятия по редица дисциплини като „Международно
публично право”, „Право на Европейския съюз” в различни специалности, както и
по редица учебни дисциплини в специализиращия модул „Морско право”.
Впоследствие е научен секретар, а от м. март 2012 г. – директор на Института по
морско право и логистика, което потвърждава изцяло положителната оценка на
колегите за нейните професионални качества и активност в Катедрата.
ІІІ. Критични бележки и препоръки
Като препоръка към кандидата в настоящия конкурс, бих си позволила да
препоръчам да продължава научно-изследователската си дейност, прилагайки
интердисциплинарния и сравнителноправния подход, тъй като придобитата
квалификация по право и психология, както и професионалните му качества на
перспективен учен предполагат оригинална бъдеща научна продукция.
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ІV. Заключение
С оглед на гореизложеното, заявявам своята изцяло положителна оценка и
си позволявам да препоръчам на уважаемите членове на научното жури да дадат
своята единодушна подкрепа на кандидатурата на д-р Елисавета Георгиева
Калинова- Панова за присъждане на научното звание „доцент” в професионално
направление 3.6 Право - „Международно право и международни отношения”
(Морско право).
Член на научното жури:
23.06.2012 г.

доц. д-р Габриела Белова
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