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I. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд 

проблем 

Безспорната актуалност на темата произлиза от предизвикателството да се 

обучават представители на няколко различни поколения в една учебна среда 

едновременно. Началото на ХХІ-ви век, според авторката,  може да бъде 

отнесен към нов клас научни въпроси, които до голяма степен изискват 

приложението на множество различни подходи и методи в сравнение с досега 

използваните. Извода, че подготовката на обучаемите се е променила 

значително през десетилетията, следва да се анализира тази връзка, за да се 

разбере значението на работата с хората от различните поколения, което е и 

фокус на дисертационното изследване. 

Първата група предпоставки зависи от предизвикателствата пред 

световната общност, които са определени в началото на хилядолетието: 

демографското развитие, мирогледа и моралните ценности. Критичния анализ 

на тези проблеми показва, че в дълбочина те изобщо не са икономическите, 

политическите или социалните сфери на обществото. Тези предизвикателства 

са в основата си  сварзани с духовните области и силно зависят от нивото на 

образование, морал и морални качества на хората и техния мироглед. Втората 

група предпоставки е предпоставена от бурното развитие на иновациите и 

търсенето на отговор на въпроса, доколко те допринасят за повишаване на 

качеството на обучението.        

Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията на 

нормативните документи,като е с общ обем от 203 страници и се състои от 

увод, изложение в три глави, заключение, приложения и използвана литература.  

Възприетият структурен план и методологията на изследването отчитат 

спецификата на обекта и контекста на научния проблем. Приложени са 

утвърдени научни методи за изследване като анализ, синтез, сравнение, 

експертни оценки и наблюдение, практически експерименти, както и са взети 

впредвид утвърдени публикации и експертиза на доказани учени при 

разработването на дисертационния труд. 

Обекта, предмета и целите са изведени коректно и точно. Основната 

изследователска теза на дисертационния труд, е че използването на знанията 

получени от теорията на поколенията и прилагането им за осъвременяване на 

съществуващите методи и форми на обучение ще доведе до подобряване на 

качеството на обучение във ВОС. 

Цялостната положителна оценка относно актуалност, научна обосновка на 

изследването и методологическа яснота в концептуалната рамка на 

дисертацията еиндикатор за нейните качества.  

 

II. Степен на опознаване и разкриване на проблема и оценка за 

състоянието на решаването му  

Докторанката е навлязла в научния проблем до степен, която и е позволила 
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да проведе необходимите научни изследвания и на тази основа е 

получиларедица важни, полезни, научни и приложни резултати. В отделните 

елементи на изграждането на научното изследване са разгърнати умело редица 

изследователски тези. Безспорно може да се посочи, че в разработката личи 

наставническият стил на научния ръководител, доц. д-р Галин Иванов.  

В тази връзка, възприетият структурен план и подбраните методологии 

при реализацията му, изцяло съответстват на тематично изведения проблем и 

осигуряват постигането на поставената цел, като цялосното изследване е изцяло 

съобразено с високите критерии и образователните традиции във ВА 

„Г.С.Раковски“. 

Обобщено можем да констатираме, че докторантката постига поставената 

цел и доказва работната хипотеза на дисертационния труд.  

 

III. Кратка аналитическа характеристика на естеството и 

достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд 

Дисертационния труд, върху който се градят приносите на докторант 

Чалъкова, е представен за оценка под формата на завършено, самостоятелно 

научно изследване, насочено към строго специфична дейност, каквото е 

обучението като компонент от управлението и развитето на човешките ресурси.  

Докторантката е отчелаумело спецификата на обекта на изследването в 

контекста на научния проблем ие подбрала подходяща методология за 

провеждане на изследването.  

В първа глава е изследвана, обобщена и обогатена теорията на 

поколенията, представена е същността на военнообразователната система 

(ВОС), като е извършен анализ на поколенията във ВОС към настоящия 

момент. В пълнота са анализираниразработките на някои от водещите 

чуждестранни и български изследователи, както и концептуалните положения и 

изисквания свързани с понятията поколение и образование. Главата се състои 

от три части и завършва с шест авторови извода.  

Във втора глава, озаглавена„Съвременни тенденции на обучение прилагани 

във военнообразователната система“ са изследвани и анализирани 

потребностите от обучение на представителите на поколения X, Y и Z. Ключов 

момент тук е в подпараграф 1.1. Приемственост на поколенията, където е 

разработенаапримерна стратегия, която да унифицира поколенческото 

разнообразие в организацията от наемането на работната сила до създаването 

на стратегия за нейното непрекъснато обучение и развитие. Главата завършва с 

пет извода. 

В третата глава, озаглавена „Насоки за усъвършенстване на на 

военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“ 

е направена верификация на резултатите от теоретичното изследване чрез 

емпирична форма, представени са варианти за подобряване на ВОС и е 
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предложен модел за оптимизиране, чрез извършване на промени в основните 

направления,очертали се като проблемни в рамките на дисертационното 

изследване. Главата завършва с четири извода. 

В обобщението, е доказателствено видно и констатирано, че всяко 

поколение проявява различни тенденции по въпросите свързани с работа, 

семейство и образование, защото се сблъсква с различни исторически събития, 

социални отношения и технологични разработки, които помагат да се види и 

осмисли живота от различен ъгъл. Авторката добавя и това, че във всяка 

възрастова група могат да се обособяват отделни групи, които се различават по 

отношение на модели на поведение. Друг съществен извод е, че „Преходът от 

поколение към поколение е последователен процес“ и, че за да се влезе в 

рамките на едно поколение, е необходимода участва в общата съдба на 

продължаващата историческа и социална общност, а не просто да присъства в 

нея.  

Достойнство на разработката, е че връзката между увода, отделните глави 

и заключението е логичено аргументирана и дава възможност да се придобие 

цялостна представа за научното изследване, което от своя страна показва 

оригиналността и достоверността на представения научен труд като лично дело 

на докторант Чалъкова. 

Използваната литература е както следва: 48 източника са на български 

език, 14 на руски език, 78 източника на английски език и 82 интернет 

източника. 

Към дисертационния труд са приложени 3 броя приложения /анкетни 

карти/, които допълват и поясняват основния текст.  

 

IV. Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния 

труд (същност и характер) 

Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват 

постиженията на докторантката и са атестат за нейните научни интереси.  

Като цяло приемам авторските научни приноси, представени в края на 

дисертационния труд, като те могат да се обобщят по следният начин: 

 Приноси с научен характер:  

- Доказана е връзката между военнообразователната система и теорията 

на поколенията.  

- Изведена е нова функционално синтезирана авторова дефиниция и 

обхват на понятието поколение и е въведен термина Поколение Бета. 

- Доказана е силната потребност от усъвършенстване на 

военнообразователната система на Република България в условията на 

динамично променящата се среда за сигурност.  

 Приноси с научно-приложни характер:  

- Практически реализиран /разработен и въведен/ цифров сертификат за 

военнообразователната система (електронна значка) на Република България. 
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- Разработена авторова периодизация на поколенията. 

- Създаден е авторов курс за обучение с период 1 (една) седмица за 

преподаватели и инструктори на тема „Поколенческо разнообразие в класната 

стая“. 

 

V. Оценка на авторското участие в получаването на приносите 

Заявеното от докторант Чалъкова авторство в извършване на изследването, 

разработването на дисертационния труд, представените по темата публикации и 

научните и приложните приноси са безспорни - индикативно и документално 

доказани. 

В тази връзка, открояващия се стил на изразяване, както и отличаващата се 

цялостна научна специфика при изготвянето на научното изследване, е 

основание да се направи извод, че изброените по-горе приноси са изцяло дело 

на докторантката. 

 

VI. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Приложените публикации по процедурата за защита са 5 /пет/, от които 1 

/една/ на български език и 4 /четири/ на английски език. Една от публикациите 

е в съавторство.  

Публикациите по темата като цяло позволяват да се получи прецизен 

фокусвърху акценти от дисертационния труд и дават необходимата публичност 

на научните приноси и на авторските постижения и допълват развитието на 

научната теория в тази проблематика.  

Приложимостта на получените в дисертационния труд резултати е полезна 

и необходима.  

 

VII. Относно автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Обема му е от 41 страници и в него 

коректно са отразени основните идеи и изводи по дисертационния труд и 

постигнатите от докторантката в изследователски план резултати.  

 

VIII. Критични бележкии препоръки  

 Възможно е на следващ изследователски етап  да се разшири обхвата на 

изследването и да се потърси критичен анализ на европейски и световни 

практики и да се изведат поредица от препоръки за разработването на 

публична политика в изследваната област на управление на човешките 

ресурси, която се базира на „доказателства от добри решения и 

практики” (evidence based). Това e  сравнително нов подход за изследване 

и разработване на публични политики, който се прилага в някои други 

страни на ЕС и  който може да се използва в България и ЕС в процеса на 

реформи в публичния сектор; 
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 Препоръчвам на докторантката да насочи изследователските си усилия и 

към намирането на допирните точки между нейните виждания за 

ефективно управление със стратегическото управление и развитие на 

човешките ресруси; 

 Рразработката би спечелила от развиването в нея на компоненти от 

стратегическото управление и планиране, като се направи опит да се 

намери приложимостта и адаптивността на изводите в някой от 

съвременните такива управленски концепции /Балансирана система от 

показатели за ефективност; Общата рамка за оценка (Common Assessment 

Framework /CAF/) и други/. 

 Макар и да не е основна задача на дисертацията, липсва достатъчна 

препратка към опита на ЕС в някои релевантни компоненти на 

дисертационната разработка. Такава заявка има в текста, но е слабо 

застъпена и определено изследването би спечелило от подобни 

препратки и добри практики;  

 Следва да се положат необходимите усилия за апробирането и 

публикуването на резултатите от изследването в чужбина, с цел излизане 

от географските територии на страната от гледна точка на търсенето на 

широка дискусия по възможностите за възможността на пренос и 

трансфер на добри практики /бенчмаркинг/ в материята, обект на 

настоящата дисертация; 

 Във връзка с горната препоръка - да се потърсят аргументи в бъдещите 

изследания на докторантката и в посока на използването на 

„бенчмаркинга“ като управленски инструмент за сравняване и 

идентифициране на добри практики. Това би улеснило както процесите 

по сравнение, така и апробирането и приложението на добрите практики 

и идеи, с които изобилства дисертационния труд, особено в аналитичната 

му част, и би помогнало акцентите в него да се превърнат в своеобразна 

платформа за нови политики в областта на УЧР! 

Посочените възможности и препоръки не омаловажават достойнствата на 

дисертационния труд и не влияят върху научните приноси, а ще допринесат за 

тяхното по-прецизно разкриване. 

 

IX.   Други въпроси 

Нямам други въпроси, по които да се вземе отношение в настоящата 

рецензия.  

 

X.   Заключение 

Основният извод, който може да се направи е, че дисертационния труд 

„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА НА ПОКОЛЕНИЯТА„ разработен от 

Теодора Чалъкова,  притежава необходимата научна значимост и доразвива 
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теоретичните знания и практически опит в изследваната проблематика.  

Като цяло съдържанието показва, че докторантката е в състояние да 

осъществява самостоятелно научна и практико-приложна дейност с висока 

степен на практическа приложимост.  

Формалните изисквания по процедурата са изцяло изпълнени, като 

приложената документация по процедурата е пълна и комплектована по 

улесняващ оценяващият начин.  

Организирането и документацията по процедурата, администрирани от 

страна на учебното заведение изцяло покрива нормативните изисквания, 

заложени в българското законодателство.  

Изложеното дотук ми дава основание да приема дисертационния труд за 

завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, Правилника към него и вътрешните нормативни 

документи на Висшето училище по сигурност и икономика.  

Като член на научното жури давам своята положителна оценка на 

дисертационния труд„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НАВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ 

НАТЕОРИЯТА НА ПОКОЛЕНИЯТА„ за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ на тема , в област на висшето образование: 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление: 9.1. „Национална 

сигурност”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (управление на сигурността и отбраната)” на 

ТЕОДОРА ПЕНКОВА ЧАЛЪКОВА. 
 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ 

 

08.12.2022 г. 
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I. ACTUALITY AND SAGNATIFICANCE OF A DISERTATION 

WORK  

 

The dissertation work of a doctoral student is developed according to the BA 

requirements, has a total of 203 pages – consisted of a introduction, exposition in 

three chapters, appendices and references. The adopted structural plan and research 

methodology take into the account of the specify of the object and the context of a 

scientific problem. Indisputable actuality of the topic comes from the challenge 

teaching representatives of several different in the classroom, at the same generation. 

In the beginning of the twenty-first century, according to the author can be assigned 

to a new class of scientific questions which largely require different methods. 

Concluding that training of the learners has changed significantly over the decades 

should be analyzed to understand the Importance of working with people from 

different decades which is in focus of the dissertation. The first group of prerequires 

depends on the challenge facing the world community.  The critical analyses of these 

problems shows that the in depth they are not all economic, political or social 

problems of the society. These challenges are related ang highly dependent on the 

level of educational, moral and moral qualities of the people and their work view. 

The second group of prerequisites has been preceded by the rapid development of 

innovation and the search for an answer to the question as far as the contribute to an 

increase of the quality of higher education.  

 The object, the subject an the purposes are correctly extracted. The main 

research thesis of the dissertation work is that the use of knowledge obtained from 

the theory of the generation and the applied  modernization of existing methods 

and forms of education will lead to the improvement of learning.  

 The overall grade of relevance, scientific justification of the research and the 

methodological clarity in the conceptual framework of the dissertation are 

prerequisites for its affective writing.  

 

II. DEGREE OF RECOGNITION AND DISCLOSURE PROBLEM AND 

ASSESTMENT OF THE STATE OF RESOLUTION  

 

The doctoral student entered the scientific problem to the extend which allowed 

her to conduct the scientific research and received important, useful scientific and 

applied results. A number of research thesis are skillfully deployed in individuals 

elements of the construction. It can be undoubtedly stated that the development show 

the mentoring style of scientific supervisor, assos. Prof. dr. Galin Ivanov. In this 

regard, the adopted structural plan  and the selected methodology for implementation 

fully correspond to the thematically derived problem and ensure the achievement of 

the  set goal and the research, overall is fully consistent with the high criteria and 

educational tradition at the university. Basically, we can state that the doctoral 

student archives the set goal and proves the work hypothesis of the dissertation.  
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III. ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE NATURE AND 

CREDIBILITY OF THE MATERIAL  

 

 The dissertation on which the doctoral student’s contribution are based, 

present for evaluation in the form of a completed, independent scientific study, aimed 

at the strictly, specific activity, such as training as a component of management and 

various human resources. The doctoral student skillfully considered the specify  of 

the research object in the context of the scientific  problem and selected on 

appropriate methodology for conducting the research. In the first chapter, the theory 

of generation is researched, summarized and enriched, the essence of the military 

education system is presented and analysis of the generations at the present time is 

carried out.  

 The developments of some in the leading foreign and Bulgarian researchers 

are analyzed in full as well as the conceptual situations and requirements related to 

the concept of education and generation. The chapter is consisted with three parts. It 

ends with six author conclusions. In the second chapter, entitled “Modern trends of 

educational applied in the military training system, the training needs of the 

representatives of generation X, Y and Z are studied and analyzed.   A key moment 

here is in subsection 1.1. Continuity  of generations, where an exemplary strategy is 

develop to unity generation diversity in organization from hiring the workforce to 

creating a strategy for continuous learning and development. The chapter ends five 

conclusions. In third chapter, entitled “Guidelines  for the improvement in the 

military education system by applying the theory of generations verification of the 

results of theoretical research is done through an empirical form, options for 

improving the VOS are presented and a model for optimization is proposal be making 

changes in the main directions that emerged as problematic within the dissertation 

research. The chapter end with four conclusions.  

 In summery, it demonstrably evident and established that each generation 

exhibits, different tendencies in matters to various historical events, technological 

developments and social relations that help to see and make sense of life from family 

age that encountered because of work family and education. The author also adds that 

in each age group, some can be distinguishes which different in terms of behavior 

patterns.   

 Another important conclusion is that the transition from generation to 

generation with a sequential process and that to enter within a continuing historical 

and social community and not just to be present in it. The merit of development is 

that the age connection between the introduction, individual chapters and the 

conclusion is logically argued and gives the opportunity to gain a comprehensive idea 

of scientific research which in turn shows.  

 The originality and credibility of the presented scientific work of a doctoral 

student Chalakova.  
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 The literature used is as follows: 48 sources are in Bulgarian, 14 in Russian, 

78 sources in English and 82 Internet sources. 

 Attached to the dissertation are 3 annexes / questionnaires / that complement 

and clarify the main text.  

 

IV. BASIC SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

TO THE DISSERTATION (ESSENCE AND NATURE) 

 

The dissertation work's scientific and applied contributions show the doctoral 

student's accomplishments and serve as proof of her scientific interests. 

I generally accept the author's scientific contributions, which are summed up as 

follows and provided at the dissertation's conclusion: 

● Science-related contributions: 

- It has been demonstrated that the theory of generations and the military 

education system are related. 

- The concept of generation was given a new functionally synthesized 

author's definition, and the phrase Generation Beta was developed. 

- It has been shown that the Republic of Bulgaria's military education system 

has to be improved due to the constantly shifting security environment. 

● Contributions to science and application: 

-Digital certificates for the Republic of Bulgaria's military education system 

have been practically realized, developed, and deployed (electronic badges). 

-Author's generational periodization developed. 

-The author has developed a one-week training program on "Generational 

Diversity in the Classroom" for educators. 

 

V. EVALUATION OF THE AUTHOR'S PARTICIPATION IN THE 

RECEIPT OF CONTRIBUTIONS 

 

The authorship requested by PhD student Chalakova in carrying out the research, 

the development of the dissertation, the publications presented on the topic and the 

scientific and applied contributions are indisputable and indicatively and 

documentarily proven. 

In this regard, the distinctive style of expression, as well as the distinctive overall 

scientific specifics in the preparation of the entire scientific research, is grounds to 

conclude that the above contributions are entirely the work of the doctoral student. 

 

VI. EVALUATION OF PUBLICATIONS ON THE DISSERTATION 

The attached publications under the protection procedure are 5 /five/, of which 

one in Bulgarian and four in English. One of the publications is co-authored.  

Publications on the topic as a whole allow to obtain a precise focus on the 

highlights of the dissertation and give the necessary publicity to scientific 
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contributions and author's achievements and complement the development of the 

research on the topic.  

The applicability of the results obtained in the dissertation is useful and necessary. 

They can be useful and of interest to all persons interested in the issues of 

radicalization of the Roma population in some areas, as well as possible preventions 

for its limitation in modern conditions. 

 

VI. REGARDING THE DISSERTATION ABSTRACT 

 

The dissertation autoabstract is developed in accordance with the requirements of 

the Law on Dissrb. Its volume is 41 pages and it correctly reflects the main ideas and 

conclusions of the dissertation and the results achieved by the doctoral student in 

research terms.  

 

VIII. CRITICAL REMARKS AND RECOMMENDATIONS     

 

I have the following recommendations and scientific-methodical considerations 

and notes for doctoral student Teodora Chalakova: 

 I recommend that the doctoral student direct his research efforts also to find the 

points of contact between his views on effective management and strategic 

management and development. In this context, a large part of the ideas laid down in 

the work can receive a significant "broadness" in their application, and in general, 

acquire the appearance of a kind of "scientific project", ready for financing and 

testing, including with funds from the European union; 

 The bibliography of the used and cited literature in some of the publications is not 

formatted according to the requirements of the Standard for Bibliographic Citation - 

БДС/ISO 690:2011; 

 The text of the dissertation contains a large number of technical and grammatical 

errors, which hinders the reader and changes the focus of perception of the ideas of 

the work; 

 It is possible at the next research phase to expand the scope of the study and seek a 

critical analysis of European and worldwide practices and to derive a series of 

recommendations for the development of public policy in the researched area, which 

is based on "evidence of good decisions and practices ” (evidence based). This is a 

relatively new approach to research and development of public policies, which is 

applied in some other EU countries and which can be used in Bulgaria and the EU in 

the process of administrative reforms; 

 Some necessary efforts should be made to test and publish the results of the research 

abroad, with the aim of leaving the geographical territories of the country from the 

point of view of the search for a broad discussion on the possibilities of transfer of 

good practices /benchmarking/ in the matter, subject of this dissertation; 
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 In relation to the above recommendation - to look for arguments in the future 

research of the doctoral student and in the direction of using "benchmarking" as a 

management tool for comparing and identifying good practices. This would facilitate 

both the comparison processes and the testing and application of the good practices 

and ideas that abound in the dissertation work, especially in its analytical part! 

The mentioned options and recommendations do not detract from the merits of 

the dissertation work and do not affect the scientific contributions, but will contribute 

to their more precise implementation. 

 

IX. OTHER QUESTIONS AND NOTES 

 

I have no other issues to address in this review. 

 

X. CONCLUSION 

 

The main conclusion that can be drawn is that the dissertation work 

"IMPROVING THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BY APPLYING 

GENERATIONAL THEORY" developed by, Teodora Chalakova has the necessary 

scientific significance and further develops theoretical knowledge and practical 

experience in the studied issues. 

In general, the work shows that the candidate is able to independently carry out 

scientific and practical-applied activities with a high degree of practical applicability. 

The formal requirements of the procedure are fully met, and the attached 

documentation of the procedure is complete and in a way that facilitates the 

evaluation. 

The organization and documentation of the procedure, administered by the 

educational institution, fully covers the normative requirements laid down in the 

Bulgarian legislation. 

With all that has been stated so far gives me reason to accept the dissertation 

work as completed, in accordance with the requirements of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations to it 

and the internal normative documents. 

As a member of the scientific jury, I give my positive assessment of the 

dissertation work for obtaining the educational and scientific degree "doctor" on the 

topic "IMPROVING THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BY APPLYING 

GENERATIONAL THEORY", field of higher education: 9. Security and defence, 

professional direction: 9.1 National security, doctoral program "Security and Defence 

Management” by TEODORA PENKOVA CHALAKOVA. 

 

08.12.2022  

Blagoevgrad  Reviewer: 

Prof. Valentin Vasilev, PhD 


