
  1 стр. от 3 

 

      

             Професионална автобиография 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Имена  Елисавета Георгиева Калинова-Панова 

Адрес, е-mail  9007-Варна, к.к. Чайка, ВСУ, ЮФ, каб. А-203; e-mail: e.kalinova@vfu.bg 

Място на раждане  Варна 

Гражданство  Българско 

 

ТРУДОВ СТАЖ  от 2000 г. 

• Име и адрес на работодателя  Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”  

• Заемана длъжност  Доцент в Юридически факултет; директор на Института по морско паво и логистика. 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: Морско право, международно публично право; право на ЕС. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
•   Образователна и научна степен „доктор”  

Тема на дисертацията: ”Международноправна регламентация на спасяването по море” 
Докторска програма „Международно право и международни отношения” 
ВСУ ”Черноризец Храбър” (2012 г.) 

   
•   Висше образование 

  Образователно-квалификационна степен  “магистър” по специалност  “Психология” (2004 г.) 

Положен изпит за юридическа правоспособност – Министерство на правосъдието (1999 г.) 

Образователно-квалификационна степен  “магистър” по специалност  “ПРАВО” 

С професионална квалификация “ЮРИСТ” (1998 г.) 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ    
 

•     
• Образователната организация  Европейски център по медиация – Брюксел, Фондация “SOS-семейства в риск” – Варна 
• Професионални умения  Обучение по семейна медиация (2005 г.) 

   

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Испански, английски, руски език.  
 
Компютърна грамотност. 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Член на Правната клиника към ЮФ на ВСУ. 

Адвокат, член на Адвокатска колегия – гр.Варна (от 2006 г.) 

Медиатор, Единен регистър на медиаторите – Министерство на правосъдието (от 2010 г.) 

Член на Българската асоциация по морско право – София (от 2007 г.) 

Член на Съюза на учените – Варна (от 2005 г.) 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

  •  Участие в преподавателска мобилност и експертни семинари в Австрия, Белгия, Испания, 
Италия, Германия, Украйна и др.  

  • Участие в екипи по национални и международни проекти. 

• Лектор в обучителни семинари по правата на човека. 

• Участие в колектив: Калинова-Панова, Е., Е. Кръстева, С. Христова, М. Калейнска, 

Практически наръчник „Седем стъпки към активно гражданство”, Варна, 2011.  

Редактори: Б. Гяурова-Вегертседер, Д. Ангелова. Второ издание, Варна, 2012. 

•   Средно образование 

  ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” – Варна (1992 г.) 

• Обучаваща организация 
• Професионални умения •   

 ВСУ „Черноризец Храбър” – Департамент „Чуждоезиково обучение” 
Английски език за академични цели (2013 г.) 
 

• Обучаваща организация  Сдружение “Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове” – гр.Пловдив 
• Професионални умения  Обучение за медиатор (2010 г.)  

• Обучаваща организация 
• Професионални умения •   

 Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин” при Федералната агенция по образование 
към Министерството на образованието и науката на Руската федерация – Москва 
Курс по общокомуникативен руски език (2005 г.)  
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ПУБЛИКАЦИИ  Област на научни интереси: МОРСКО ПРАВО 

 

Монография • Капитанът на пристанището в съвременното българско морско право. ВСУ, 2012 г.  

 
Сборник • Международноправен режим на Черно море. Сборник с международни актове. ВСУ, 2012 г. 

 

Статии и доклади • • Альтернативне вирiшення спорiв морського права. – Мiжнародно-правовi проблеми 
сучасного торговельного мореплавства, Збiрник матерiалiв І Мiжнародноi науково-
практичноi конференцii, 11 грудня 2012 р., Киiв – 2013. 

 

• За понятието „морски пространства”. – Правото – изкуство за доброто и 
справедливото, Сб. 20 години Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски, Унив. изд., 2013 г. 

 

• Сътрудничество по въпросите на опазване съхраняване на Черно море. – Сб. 
Енергийна и екологична сигурност в Черноморския регион, Кръгла маса – ВСУ, 23.06.2012 
г., Научен алманах на ВСУ, Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 23,  
2013 г. 

 

• Морската арбитражна комисия при Търговско-промишлената палата на Руската 
федерация. – Сб. Морско право и арбитраж, Научен алманах на ВСУ, Серия „Юридически 
науки и обществена сигурност”, кн. 15,  2012 г. 

 

• Черно море в съвременния глобализиращ се свят. – Сб. Научна конференция „Правото в 
глобалния свят” – Варна, 24-26.06.2011 г.,  ВСУ, 2012 г. 

 

• Морската арбитражна комисия при Търговско-промишлената палата на Руската 
федерация. – Сб. Морско право и арбитраж, Научен алманах на ВСУ, Серия „Юридически 
науки и обществена сигурност”, кн. 15,  2012 г. 

 

• Стратегия на Европейския съюз за Черноморския регион. – Сб. Международна 
конференция „Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион” – Варна, 
21-23.11.2011 г., ВСУ, 2011 г. 

 
• Международни организации, свързани с безопасността на корабоплаването. - 
Годишник на  ВСУ “Черноризец Храбър“, Том ХVІІ – 2011 г. 
 
• Делимитация на районите на отговорност за търсене и спасяване в Черно море. – 
Сб. Морско право и безопасност, Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия 
“Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 14, 2010 г. 

 

• Ролята на регионалното сътрудничество за сигурността в района на Черно море. -  
Кръгла маса “Сигурност и безопасност в Черноморския регион: ценности, опасности, 
защита” – ВСУ, 12.03.2008 г., Сб. Морско право и безопасност, Научен алманах на ВСУ,  
Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 14,  2010 г.  
 
• Морското спасяване в международните договори. – Сб. Морско търсене и спасяване, 
Втора Международна черноморска доброволческа конференция по търсене и спасяване – 
Варна, 29-30.10.2008 г., Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия “Юридически 
науки и обществена сигурност”, кн. 13, 2010 г. 
 
• Защитени ли са правата на потребителите в морския туризъм по отношение на 
водното спасяване. – Сб. Защита на потребителите в Европейския съюз,  научна 
конференция - ВСУ, 27-29.06.2008 г., Научен алманах на ВСУ, Серия „Юридически науки и 
обществена сигурност”, кн. 12,  2009 г. 
 
• Международни договори, свързани с безопасността на корабоплаването. - Годишник 
на  ВСУ “Черноризец Храбър“, Том ХIV – 2008 г. 

 
   

   

 


