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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 съответстват 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:
Ас. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова – преподавател във ВСУ
„Черноризец Храбър”.
За участие в конкурса кандидатката е представила изискуемите документи
(дипломи, справки и други), както и списък с научни публикации от общо 8 заглавия, в т.ч. една монография, един сборник и шест публикации в български
научни издания и от научни форуми. Представени са и допълнителни документи
(свидетелства, удостоверения, сертификати, служебни бележки и др.) за допълнителна квалификация и участие в научни проекти.

2. Данни за кандида
Елисавета Калинова е завършила висше образование по специалност
„Право” през 1999 г. и е положила изпита за правоспособност в Министерство на
правосъдието. През 2001 г. е назначена за асистент по международно публично
право в Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” след спечелен конкурс. От 2004 г. е научен секретар на Института по морско право и логистика.
Кандидатката е с повече от 10 години преподавателски стаж и има придобита образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Международно 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
Представените за конкурса трудове на д-р Е. Калинова отговарят на
изискванията за академични публикации.
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Кандидатката е представила публикуван през 2012 г. монографичен труд
„Капитанът на пристанището в съвременното българско морско право”, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ.
Представила е и шест публикации в областта на морското право, както и
сборник с международни актове „Международноправен режим на Черно море”.
Тематиката на публикациите е свързана най-общо с безопасността на корабоплаването, като акцент се поставя върху свързаните с това многостранни конвенции и международните отношения в черноморския регион. Включени са в
сборници с материали от научни конференции, научния алманах и годишника на
ВСУ. Сборникът с международни актове може да бъде ползван като учебно
помагало от студентите, изучаващи морско право.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Е. Калинова е асистент по „Международно публично право”, „Право на
ЕС”, „Международно морско публично право”, „Международноправен режим на
Черно море” и някои други дисциплини. Има натрупан значителен опит като
преподавател, както и в извънаудиторната работа със студенти (в рамките на
Правната клиника към ЮФ, в организирането на специализиращия модул по
„Морско право” и др.)

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
В представената монография е разгледана фигурата на капитана на пристанището, която не е била обект на самостоятелно изследване в морскоправната
ни литература. Задълбочено са анализирани задълженията на крайбрежната
държава, произтичащи от многостранни конвенции, в областите на компетентност на капитана на пристанището – безопасността на корабоплаването, защитата на морската среда от замърсяване и опазването на човешкия живот. Нап-
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равен е сполучлив опит да се систематизират правомощията на капитана на
пристанището, разпръснати в множество вътрешноправни актове.
Представеният труд представлява оригинална разработка в областта на
международното морско публично право. Избраната тема се отличава с особена
актуалност, предвид зачестилите през последните години инциденти в басейна
на Черно море.

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 препоръчам на Научното жури
да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р
Елисавета Калинова-Панова да заеме академичната длъжност „доцент” в
професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни
отношения (Морско право).

17.06.2012 г.
Изготвил становището:
(проф. д-р Емил Константинов)
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