
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дн Радослав Пенев - член на научно жури в конкурс за 

заемане на академичната длъжност професор, обявен от           

СУ „Св. Климент Охридски” 

Относно: Конкурс  за заемане на академична длъжност „професор“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, по професионално 

направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика), обявен Държавен  

вестник Бр. 67 от 28.07.2020 

 

Със заповед № РД-48-446 от 25.09.2020г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски” съм определен за член на Научното жури за 

осигуряване на процедура по конкурс за заемане на академичната 

длъжност професор по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Медийна педагогика). 

 

В конкурса участва един кандидат: доц. дн Данаил Кирилов Данов.  

 

Документите и материалите на кандидата в конкурса дават 

възможност за пълна оценка в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му, както и на Правилника на СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

 



I. Обобщени данни за професионалното развитие и дейността на 

кандидата. 

 

Доц. дн Данаил Кирилов Данов получава базисното си висше 

образование през 1988 година в СУ „Св. Климент Охридски” – ОКС 

Бакалавър по Тюркология, английска филология, обществознание и медии. 

Притежава още две ОКС Магистър – през 1992г. – MA in Society and Politics-

от Central European University, Prague, Czech Republic и през 1994г. - MA in 

Area Studies от SOAS, University of London, UK. 

През 2011г. придобива ОНС Доктор  по Нови медии, комуникационна 

теория, педагогика, психология, а през 2019г. – ОНС Доктор на науките по  

Медийна педагогика и медийна грамотност. 

Професионалния си път доц. Данов стартира като Младши редактор – 

проектант в Институт по картография, София. Впоследствие работи като 

редактор в Българско национално радио, отговорен редактор – новини и 

информационни програми в радио Експрес, редактор – продуцент в Световни 

служби на Би Би Си, Българска секция, зам. главен редактор в радио Експрес, 

координатор на програма “Медии” във Фондация “Отворено общество”, зам. 

Председател на УС, Главен секретар и и.д. Генерален директор в Българско 

национално радио, програмен директор в Център за развитие на медиите, 

продуцент в Глобал Вижън ЕООД, както и в Център за развитие на 

комуникациите и човешките ресурси на длъжност управление на проекти. В 

периода май 2019-юли 2019г. Данаил Данов е член на УС на БНР. 

В системата на висшето образование Данаил Данов работи от 2014г., 

като последователно заема академичните длъжности гл. асистент и доцент във 

Факултет по начална и предучилищна педагогика и Факултет по науки за 

образованието и изкуствата, СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Владее английски, руски, турски и френски езици, притежава 

комуникационни, организационни и лидерски умения и качества, както и 

висока техническа и технологична грамотност 

 



II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

В конкурса кандидатът участва с научна продукция, която е по 

профила на обявения конкурс, отговаря на минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.  

Структурен анализ на научната продукция 

Научната  и  научно-приложната продукция на доц. дн Данаил Данов 

е по направлението на конкурса. Включва:  

- Общ брой публикации на български и английски езици - 53, в това 

число 8 монографии, 2 студии, 3 глави от книги, 32 статии и доклади и 8 

превода;  

Общ брой публикации за участието в конкурса – 18, в това число 2 

монографии, 1 студия и 12 статии и доклади в научни издания, реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

Налице са 28 цитирания в научни издания – монографии, студии и 

статии. 

Във връзка с нормативната уредба, свързана със „Закон за научните 

степени и звания“, „Закон за развитие на академичния състав в Република 

България“ и „Правилник за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България“ са спазени всички изисквания 

и няма допуснати нарушения. В публикациите няма плагиатство и те не 

нарушават авторските права, и правата на интелектуална собственост на 

никого 

 

Съдържателен анализ на научната продукция 

Научното творчество на доц. дн Данаил Кирилов Данов е пряко   

свързано и   познато в   педагогическата   и журналистическата общности 

във връзка с проблематиката на медийната педагогика, медиазнанието и 

мултимедията. 



Основните публикации на доц. Данаил Данов са в областта на 

дигитализацията и образованието – актуалност на умения и компетенции 

на обучаемите като част от същността на образованието на ХХI век, 

медийната грамотност и медийната педагогика, приложението на новите 

дигитални технологии в обучението. 

Приемам всички приносни моменти, посочени от кандидата. 

Резюмиране на научната активност на кандидата. 

- Глобална интерпретация на проблематиката, свързана с процеса на 

дигитализация в съвременното общество и проективните й тенденции в 

сферата на образованието, в контекста на усвояване на Европейските 

ключови компетентности.  

- Анализ на съвременната образователна парадигма и проекцията й 

върху личностното развитие на подрастващите поколения като 

иницииране и самоиницииране на познавателна и практическа активност, 

провокирате на личният опит и творчеството, стимулиране на 

индивидуалните особености на всеки обучаем.   

- Исторически преглед на възникването, концептуалните възгледи и 

стратегиите на иновативното образование и необходимостта от 

създаването на иновативна образователна среда като ключов фактор за 

провокиране и стимулиране на личния опит и технологичните, и креативни 

умения на обучаемите. 

- Иновативни идеи за реализация на учебни програми в началния 

етап на основното образование, средното и висшето образование за 

усвояване на дигитално-медийна грамотност. 

  

Преподавателска  дейност  

 Справката за учебната натовареност по конкурса за професор по 

професионално направление 1.2. Педагогика (Медийна педагогика) сочи, че е 

налице необходимия хорариум (420 часа) от лекционни курсове, които се 

водят от кандидата –  „Въвеждане в специалността“, Медиазнание“, История и 

теория на връзките с обществеността“, „Дигитални медии“, Информационни и 



комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“, 

„Медийна педагогика“, „Работа по проекти“.  

В контекста на преподавателската дейност на Данаил Данов мога да 

отбележа организационните, социалните и научните му компетенции за 

актуален образователен процес със студентите педагози, както и добрите 

отношения с колегите му от ФНОИ. 

 

 Национални изисквания за заемана на академичната длъжност 

„професор“ 

От справката за изпълнение на минималните национални изисквания 

за заемане на академичната длъжност „професор“(изискуеми 525 точки) се 

вижда, че научната продукция на кандидата значително надвишава 

необходимите точки(925 точки).  

  

III. Резюме на приносите в научно-изследователската дейност на 

кандидата 

 Най- важните приноси на научно- изследователската дейност на 

доц. дн Данаил Данов могат да бъдат обобщени, както следва: 

→ Медийна педагогика 

1. Обосноваване актуалността на медийната комуникация като 

неотменен елемент на образователните програми за развитието на медийна 

грамотност. 

2. Проведени изследвания и изведени резултати, закономерности и 

изводи, свързани със състоянието на медийната грамотност в България, и 

връзката й със средствата на медийната педагогика сред различни 

възрастови групи и в различни образователни степени, насочени към 

откриване на връзката между личния опит при разбирането на света и 

медийното въздействие. 

3. Наличие на формиращи образователни проекции в контекста на 

по-ефективното използване на медиите едновременно като 

информационна среда, информационно средство и информационен 



носител от гледна точка на адекватна социализация и ефективен процес в 

образователната система за формиране на медийна грамотност. 

→ Медиазнание 

4. Извършени систематичен анализ и интерпретация на исторически 

и концептуални парадигми, свързани с рекламата, политическото 

строителство, медийното законодателство в международен и български 

контекст. 

→ Мултимедия 

5. Разработена методика относно възможностите на дигиталните 

технологии за оптимизация на процеса на чуждоезиковото обучение - 

създаване на ефективна учебна среда, по-висока мотивация за учене и по-

висока степен на взаимодействие сред обучаемите. 

 

Заключение 

  Анализът на предоставените документи и материали показва, че 

кандидатът в настоящия конкурс отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на 

Правилника за неговото приложение, на минималните национални 

изисквания и на допълнителните изисквания на СУ „Св. Климент 

Охридски” от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент 

Охридски”. 

 

В обобщен план професионалното развитие на доц. дн Данаил 

Данов следва устойчива последователност, свързана с 

образователната и професионалната реализация,  езиковата 

компетентност, научната и преподавателската дейност и напълно 

отговаря на тематичния профил на конкурса. 

 

 

 

 



Това ми дава основание да предложа на членовете на уважаемото 

Научно жури да изготвят доклад-предложение до Факултетния съвет на 

ФНОИ към СУ „Св. Климент Охридски” за присъждане на 

академичната длъжност „професор” на доц. дн Данаил Кирилов Данов 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, по 

професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика), за 

нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

Дата: 24.10. 2020г. Изготвил рецензията: 

проф. дн Радослав Пенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVIEW 

by Prof. Radoslav Penev, Member of the scientific jury, appointed for the 

competition for the academic position of professor, announced by Sofia 

University "St. Kliment Ohridski” 

Subject: Competition for the academic position of "professor" in the field of 

higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2 Pedagogy 

(Media pedagogy), announced in State Gazette issue 67 from 28.07.2020 

 

With order № RD-48-446 from 25.09.2020. of the Rector of Sofia 

University “St. Kliment Ohridski” I have been appointed a member of the 

Scientific Jury in regard to a procedure for a competition for the academic 

position of professor in a professional field 1.2. Pedagogy (Media pedagogy). 

One candidate participates in the competition, namely Assoc. Prof. Danail 

Kirilov Danov. The documents and materials provided by the candidate give an 

opportunity for full evaluation in accordance with the respective legal 

requirements as well as with the established regulations of Sofia University "St. 

Kliment Ohridski”. 

I. Summary data on the professional development and activity of the 

candidate. 

Assoc. Prof. Danail Kirilov Danov received his first higher education 

degree in 1988 at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”- MA in Turkic 

Studies, English Language, Social Sciences and Media. He has two more 

Master's degrees, received respectively in 1992. - MA in Society and Politics-



from the Central European University, Prague, Czech Republic and in 1994. - 

MA in Area Studies from SOAS, University of London, UK. 

In 2011 Danail Danov acquired a PhD in New Media, Communication 

and Educational Studies (Sofia Unbiversity), and in 2019, DSc (D. Litt.) in 

Media Pedagogy and Media Literacy (Sofia University). 

Assoc. Prof. Danov started his professional career as a Junior Editor at the 

Institute of Cartography, Sofia. Subsequently, he worked as an editor at the 

Bulgarian National Radio, as an editor-in-chief - news and current affairs at 

Radio Express, release-producer at the Bulgarian Section of the BBC World 

Service, London. He was also a Deputy- Editor-in-Chief at Radio Express, 

Sofia, Coordinator of the Media Program at the Open Society Foundation, 

Bulgaria, Deputy Chairman of the Board of Directors of the Bulgarian National 

Radio, it\s Chief Executive Officer, and ultimately an Acting Director-General 

of the Bulgarian National Radio. Mr. Danov worked also as a Program Director 

at the Media Development Center, Sofia, producer at Global Vision Ltd., and 

Project manager and CEO of the Communications and Human Resources 

Development Center, Sofia. Between May and July, 2019 Danail Danov was 

again a member of the Board of Directors of the Bulgarian National Radio. 

Danail Danov has been working in the system of higher education since 

2014, successively holding the academic positions of Senior Assistant Professor 

and Associate Professor at the Faculty of Primary and Preschool Education 

(later renamed as a Faculty of Educational Studies and the Arts). 

He speaks English, Russian, Turkish and French, possesses strong 

communication, organizational and leadership skills and qualities, and has 

highly developed computer and technological skills. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production presented for participation in the competition 



The candidate participates in the competition with scientific production, 

completely answering the its profile, and meets fully the minimum national 

requirements as described by Art. 2b, para. 2 and 3 of the Law for Academic 

Development in the Republic of Bulgaria. This production goes as follows:   

- Total number of publications in Bulgarian and English - 53, including 8 

monographs, 2 studies, 3 book chapters, 32 articles and reports and 8 

translations; 

The total number of publications presented for this the competition is 18, 

and covers two monographs, one study and twelve articles and reports in various 

academic journals, referenced and indexed in world-famous databases with 

scientific information. 

These academic publications have received 28 citations in scientific 

journals - monographs, studies and articles. 

In accordance with the legislation related to the Law on Scientific Degrees 

and Titles, the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria and the Regulations for the Implementation of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, all requirements 

have been met and no violations have been registered. There is no plagiarism in 

the publications and they do not infringe the copyrights and intellectual property 

rights. 

Content analysis of scientific production 

The scientific work of Assoc. Prof. Danail Kirilov Danov is directly 

related to the field of the current competition and he is well-known in the 

educational and media communities when it comes to issues related to media 

pedagogy, media literacy, media studies and multimedia. 

The main publications of Assoc. Prof. Danail Danov are in general related 

to field of digitalization and education, and in specific to the skills and 

competencies of students needed as an essential part of the essence of education 



in the XXI century, i.e. media literacy and media pedagogy, the application of 

new digital technologies in education. 

From such a perspective I accept all the contribution moments indicated 

by the candidate. 

Summary of the candidate's scientific activity 

- Global interpretation of the issues related to the process of digitalization 

in modern society and its projective trends in the field of education, in the 

context of the acquisition of all European key competencies. 

- Analysis of the modern educational paradigm and its projection on the 

personal development of the younger generations as initiation and self-initiation 

of cognitive and practical activity, creativity, and of other characteristics 

stimulating learners’ own individuality. 

- Historical overview of the origin, conceptual views and strategies of 

innovative education and the need to create an innovative educational 

environment as a key factor in provoking and stimulating personal experience 

and technological and creative skills of learners. 

- Innovative ideas for implementation of curricula in the initial stage of 

primary education, secondary and higher education for the acquisition of digital 

media literacy. 

Teaching activity 

The following information highlights the workload, needed for the 

competition for a professor in a professional field 1.2. Pedagogy (Media 

Pedagogy) and clearly indicates the need of such a position – 420 academic 

hours – taught by the candidate in the following disciplines: "Introduction to 

Media Pedagogy and Artistic Communication", "Media Studies", "History and 

Theory of Public Relations", "Digital Media", Information and communication 



technologies in teaching and working in a digital environment "," Media 

pedagogy "," Project work ". 

In the context of Danail Danov's teaching activity, I can mention his 

organizational, social and scientific competencies for the current educational 

process with the students, as well as his good relations with his colleagues from 

the Faculty of Educational Studies and the Arts. 

National requirements for the academic position of "professor" 

From the reference for fulfillment of the minimum national requirements 

for holding the academic position "professor" (525 points required) it can be 

seen that the scientific production of the candidate significantly exceeds that 

number – he has acquired 925 points. 

III. Summary of the candidate's research contributions  

The most important contributions of the research activity of Assoc. Prof. Danail 

Danov can be summarized as follows:  

→ Media pedagogy  

1. Justification of the topicality of the media communication as an 

inalienable element of the educational programs for the development of media 

literacy. 

2. Conducted research and derived results, patterns and conclusions 

related to the state of media literacy in Bulgaria and its relationship with the 

means of media pedagogy among different age groups and in different 

educational levels, aimed at finding the relationship between personal 

experience in understanding the world and the media impact. 

3. Existence of formative educational projections in the context of more 

effective use of the media simultaneously as an information environment, 

information tool and information tool in terms of adequate socialization and 

effective process in the educational system for the formation of media literacy. 



→ Media studies 

Performed systematic analysis and interpretation of historical and 

conceptual paradigms related to advertising, political construction, media 

legislation in the international and Bulgarian context. 

→ Multimedia 

1. Developed methodology on the possibilities of digital technologies for 

optimization of the process of foreign language teaching and learning: creating 

of an effective learning environment, higher motivation for learning and a higher 

degree of interaction among students. 

Conclusion 

  The analysis of the submitted documents and materials shows that the 

candidate in this competition meets the requirements of the Law for Academic 

Development in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its 

implementation, the minimum national requirements and the additional 

requirements of Sofia University "St. Kliment Ohridski”. 

In a nutshell, the professional development of Assoc. Prof. Danail Danov 

follows a sustainable sequence related to his educational and professional 

realization, language competence, scientific and teaching activities and fully 

meets the thematic profile of the competition. 

All the above said gives me enough reasons to propose to the members of 

the esteemed Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty Council 

of the Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University "St. Kliment 

Ohridski” for awarding Associate Professor Danail Danov the academic position 

“Professor” in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional 

field 1.2 Pedagogy (Media pedagogy). 

Date: 24.10. 2020      Reviewer: 

        Prof. Radoslav Penev 
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