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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертационната разработка на подполковник Теодора Чалъкова засяга 

важна страна от дейността на военнообразователната система в 

съвременната сложна и висококонкурентна среда. Има основния да се 

твърди, че авторът разкрива неразработен специфичен аспект на 

военнообразователната система, свързан с прилагането на знанията 

получени от теорията на поколенията, историческата приемственост и 

непреходността на военните способности. 

 Няма съмнение, че предизвикателствата и перспективите на новата 

комуникационна среда, на постоянно променящите се технологии и научни 

достижения оказват влияние върху начина на живот на отделната личност, 

на цели общества и поколения. Това понякога формира необозрими 

различия между тях. Като цяло в научните разработки факторите на средата 

се разглеждат аналитично сами по себе си, без да се търсят причинно-

следствени връзки между епоха, държава, общество и личност. В настоящия 

случай това е преодоляно. Начинът на функциониране на 

военнообразователната система чрез знанията получени от теорията на 

поколенията е иновативен подход, който дълго време не е подлаган на 

систематизирана интерпретация. В този смисъл разработката придобива 

както теоретична, така и практическа значимост. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 В дисертационното изследване са постигнати оригинални и значими 

резултати. Същите представляват нов, оригинален принос в науката и 

показват, че авторът притежава задълбочени теоретични знания в 

разглежданата област. Това води до обогатяване на съществуващите знания, 

до разнообразяване на практическия инструментариум, който може да бъде 

приложен и към други подобни проблеми.  



 Приносите, които изтъква авторът в автореферата (стр. 40) са 

защитими и се свеждат в най-общ вид до: 

 обобщени са вижданията и са систематизирани знанията относно 

теорията на поколенията и в резултат са предложени авторови 

дефиниции на понятието поколение, въведен е и терминът 

„Поколение Бета“; 

 на основата на направения анализ са получени нови доказателствени 

връзки между военнообразователната система и теорията на 

поколенията;  

 изследвано е ново направление – методите и формите прилагани при 

обучение на военнослужещи, представители на различни поколения 

във военнообразователната система на Република България. 

Потвърдена е приложимостта на инструментариума на теория на 

поколенията към осъвременяване на съществуващите методи и форми 

на обучение; 

 получено е ново знание – изведени са основните проблеми и дефицити 

относно повишаването на квалификацията и преквалификацията на 

военнослужещите и е аргументирана потребността от 

усъвършенстване на военнообразователната система на Република 

България в условията на динамично променящата се среда за 

сигурност; 

 обоснована е необходимостта и е разработен и предложен цифров 

сертификат за военнообразователната система (електронна значка) на 

Република България; 

 структурираното знание е представено във вид на разработена 

самостоятелна периодизация на поколенията; 

 дадена е допълнителна аргументация в потвърждение на тезата, 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. Знанията, получени в резултат на изследването и 

техния анализ са използвани при създаване на курс за обучение с 

период 1 (една) седмица за преподаватели и инструктори от ВОС на 

тема „Поколенческо разнообразие в класната стая“. 

 Приемам претендираните от автора постижения и приноси, част от 

които имат подчертан практико-приложен ефект. Още повече, че 

резултатите от проведеното изследване могат да служат като инструмент и 

средство за осъвременяване на съществуващите методи и форми на 

обучение, а оттам и до подобряване на качеството на обучение във ВОС. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 Към дата на изготвяне на становището не ми е известно да са 

постъпили сигнали относно плагиатство в дисертационния труд и/или в 

публикациите по него на кандидата от анонимен или директен характер. 

 

4. Критични бележки. 

Нямам критични бележки към докторанта. Предлагам в бъдеще да 

бъдат предприети стъпки за създаване на форуми на поколенията, които да 

разискват актуални екстремни проблеми като конфликтите в Украйна, 

Близкия изток, Кавказ и Балканите, възможности за подобряване защитата 

на границата, опазване на обществения ред и др. 

 По мое мнение дисертационният труд демонстрира по убедителен 

начин възможностите на подполковник Теодора Чалъкова и е логично да се 

очаква, че тя ще продължи да се занимава с развитие на проблема за 

единството и противоречията между поколенията и в бъдеще.   

5. Заключение. 

Дисертационният труд на подполковник Теодора Пенкова 



Чалъкова на тема: „Усъвършенстване на военнообразователната 

система чрез прилагане на теорията на поколенията“ отговаря на 

изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и чл.27, ал.1 и 2 от Правилника за прилагането му за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор”. 

Дисертацията показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични и знания по съответната специалност и способности за 

самостоятелни научни изследвания. Дисертационният труд e цялостен и 

завършен. Съдържа самостоятелни научни и научноприложни резултати с 

приносен характер. Представен е в необходимия вид и обем.  

 
6. Оценка на дисертационния труд. 

Горното ми дава пълно основание ясно и еднозначно да дам позитивна 

оценка на представения дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на 

военнообразователната система чрез прилагане на теорията на 

поколенията“. Предлагам на членовете на научното жури да присъдят на 

автора подполковник Теодора Пенкова Чалъкова образователната и научна 

степен „ДОКТОР“ в професионално направление „Национална сигурност“ 

по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“.  

 

Дата: 30.11.2022 г.                     Изготвил становището: ……….......... 

                (доц. д-р Валентина Хорозова ) 
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1. Topicality and significance of the developed scientific problem. 

 

 The dissertation work of  Teodora Chalakova affects an important aspect of 

the activity of the military education system in the modern complex and highly 

competitive environment. There is the main reason to claim that the author reveals 

an undeveloped specific aspect of the military education system related to the 

application of knowledge obtained from the theory of generations, historical 

continuity and intransitive of military capabilities. 

 There is no doubt that the challenges and prospects of the new 

communication environment, of constantly changing technologies and scientific 

achievements have an impact on the way of life of the individual, of entire 

societies and generations. This sometimes forms incalculable differences between 

them. In general, in scientific studies, the factors of the environment are 

considered analytically in themselves, without looking for causal relationships 

between era, country, society and person. In the present case this has been 

overcome. The way the military education system functions through the 

knowledge obtained from the generational theory is an innovative approach that 

has not been subjected to a systematized interpretation for a long time. In this 

sense, the development acquires both theoretical and practical significance. 

 

2.  Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work.  

 

 Original and significant results were achieved in the dissertation research. 

They represent a new, original contribution to science and show that the author 

has deep theoretical knowledge in the field under consideration. This leads to the 

enrichment of existing knowledge, to the diversification of the practical toolkit, 

which can be applied to other similar problems. 

 The contributions that the author points out in the abstract (p. 40) are 

defensible and can be reduced in the most general form to: 



 views were summarized and knowledge about the theory of generations 

was systematized, and as a result author's definitions of the concept of 

generation were proposed, the term "Generation Beta" was also introduced; 

 based on the analysis, new evidentiary links between the military education 

system and the theory of generations were obtained; 

 a new direction was studied - the methods and forms applied in the training 

of military personnel, representatives of different generations in the 

military education system of the Republic of Bulgaria. The applicability of 

the toolset of generational theory to the modernization of existing methods 

and forms of education has been confirmed; 

 new knowledge was obtained - the main problems and deficits regarding 

the increase in qualification and retraining of military personnel were 

identified and the need to improve the military education system of the 

Republic of Bulgaria in the conditions of the dynamically changing security 

environment was argued; 

 the need was justified and a digital certificate for the military education 

system (electronic badge) of the Republic of Bulgaria was developed and 

proposed; 

 structured knowledge is presented in the form of a developed independent 

periodization of generations; 

 additional argumentation is given in confirmation of the thesis that the use 

of the knowledge obtained from the theory of generations and their 

application to modernize the existing methods and forms of education will 

lead to an improvement in the quality of education in VOS. The knowledge 

obtained as a result of the research and their analysis was used in creating 

a training course with a period of 1 (one) week for teachers and instructors 

from VOS on the topic "Generational diversity in the classroom". 

 I accept the achievements and contributions claimed by the author, some of 

which have a marked practical-applied effect. Moreover, the results of the 



conducted research can serve as a tool and means for updating the existing 

methods and forms of training, and hence for improving the quality of training in 

VOS. 

 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism  
 

 As of the date of preparation of the statement, i am not aware of any reports 

of plagiarism in the dissertation work and/or in the publications of the candidate 

of an anonymous or direct nature. 

 

4. Critical remarks. 

 

 I have no critical remarks about the PhD student. I suggest that steps be 

taken in the future to create generational forums to discuss current extreme issues 

such as the conflicts in Ukraine, the Middle East, the Caucasus and the Balkans, 

opportunities to improve border protection, public order preservation, etc. 

 In my opinion, the dissertation convincingly demonstrates the capabilities 

of Teodora Chalakova, and it is logical to expect that she will continue to deal 

with the development of the problem of unity and contradictions between 

generations in the future. 

  

5. Conclusion 

 

 Dissertation work by Teodora Penkova Chalakova on the topic 

"Improvement of the military education system by applying the theory of 

generations” meets the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria for the Acquisition of an Educational 

and Scientific Degree "Doctor", the Regulations for its Application and the 

Regulations for the Acquisition of Scientific Degrees in the MA "G. S. Rakovski". 

 The dissertation shows that the candidate has in-depth theoretical 

knowledge of the relevant specialty and abilities for independent scientific 

research. The dissertation work is comprehensive and complete. It contains 



independent scientific and scientific applied results of a contributing nature. It is 

presented in the required form and volume. 

 

6. Assessment of the dissertation work 

 

 On the basis of the above, I give my positive assessment of the presented 

dissertation work on the topic "Improvement of the military education system by 

applying the theory of generations". I propose to the respected members of the 

Scientific Jury that the author Teodora Penkova Chalakova be awarded the 

educational and scientific degree DOCTOR in area of higher education 9. 

Security and Defence, professional field 9.1. National Security, doctoral 

programme Organisation and Management Outside the Sphere of Material 

Production. 
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