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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на един 

актуален и основополагащ за усъвършенстването на военнообразователната 

система проблем. В условията на високо равнище на динамика на глобалната среда 

човешкото общество е в процес на непрекъснато развитие, основан на новите 

технологични постижения и информация в рамките на т.нар. постиндустриално 

общество. Постиндустриалният етап на развитие засяга всички сфери на човешкия 

живот, включително културната, научната и най-вече образователната. В този 

контекст водещите характеристики на този тип общество като доминиране на 

знанието; увеличаване на общия брой "интелектуалци" (представители на науката, 

изследователите); бързо развитие на нови технологии и иновации; повишаване на 

значението на информацията във всички сфери на живота и дейността, безспорно 

рефлектират в нарастващата роля на науката и образованието. 

Тези обстоятелства налагат предефиниране на приоритетите в рамките на 

образователния процес и неговото гарантиране посредством усъвършенстване на 

образователната и в частност на военнообразователната система. Това безспорно 

води до необходимостта от преосмисляне на нейното място и роля, като главно 

условие за  постигане на високо равнище на образователна подготовка, което 

безспорно е сериозно и значимо творческо предизвикателство.  

Адмирирам научната амбиция на дисертанта Теодора Чалъкова да се посвети 

на изследването на  този  съществено важен в теоретичен и практически аспект 

проблем, с особено значение за сферата на сигурността и отбраната, тъй като 

качеството на човешкия фактор е пряко свързано с ефективното протичане на 

трансформационните процеси, насочени към изпълнение на националните и 

коалиционни задачи на въоръжените сили на страната.  

Специфичният характер и сложност на материята, ми дават основания да 

изразя мнението, че подходът на дисертанта Чалъкова към изследването на 
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военнообразователната система носи белезите на оригиналност, както при анализа 

на наследените от миналото проблеми, така и при разкриването на възможностите 

на системата за усъвършенстване на методите и формите за обучение чрез 

прилагане на теорията на поколенията.  

Темата на дисертационния труд  съответства на съдържанието, което ни дава 

основания да генерализираме извода, че проблемът за усъвършенстване на 

военнообразователната система и ролята й на фактор за високо равнище на 

сигурност и отбрана, посредством прилагането на „Теория на поколенията“ е 

представена по нов и полезен начин, за което е допринесла и ползотворната 

съвместна работа с научния ръководител. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на един 

значим и „модерен“ по нов начин проблем - теорията за поколенията, която вече се 

характеризира с глобален обхват поради все по-унифицираният характер на 

съвременното общество и предизвикателствата, пред които е изправено 

функционирането на този феномен,  

Съвременното глобално, рисково общество създава нова среда на 

съществуване на различните социални общности, характеризираща се с висока 

динамика и противоречивост на процесите, с мащабна хоризонтална и вертикална 

мобилност, с протичащи едновременно, наслагващи се и поради това, с усложнени 

ефекти от проявлението им, процеси. В този сложен за дефиниране на всяко 

поколение контекст, определянето на параметрите и характеристиките на 

образователната и на военнообразователната система, безспорно е сериозно и 

значимо научно предизвикателство. Днес никой от нас не може да си  представи 

организация с едно поколение и то без перспектива за развитие, защото често 

сблъсъкът на различните поколения, позволява да се генерират нови идеи и 

организацията да върви напред. По тези причини считам, че усилията на Теодора 
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Чалъкова да анализира и оцени тези сложни комплексни проблеми и да обоснове 

своите отговори за характеристиките и тенденциите в развитието на 

военнообразователната система в Република България трябва да бъдат оценени по 

достойнство. 

Рецензираният дисертационният труд е с обем от 203 страници, от които 179 

страници основен текст и 8 страници приложения, в които са поместени 30 фигури 

и 3 таблици. Избраната структурата от три основни глави, всяка от които включва 

по няколко раздела, е удачна и позволява пълноценно разкриване съдържанието на 

темата. Работа съдържа и задължителните увод, заключение, библиография. 

Списъкът с използваната литература включва 160 източника на български и 

английски език, сред които монографии, студии, статии, нормативни документи и 

интернет сайтове, чието коректно цитиране в текста позволява да се откроят 

авторовите тези и резултати в изследването. 

Изследването е много добре концептуализирано. Обектът и предметът на 

цялостния анализ в дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко 

свързани с целта на научното търсене - "Да се идентифицират и анализират 

проблемните области във военнообразователната система и да се предложат 

пътища за усъвършенстване на методите и формите за обучение чрез прилагане на 

теорията на поколенията". В рамките на поставените четири ограничения, тя 

убедително е постигната чрез последователното и в пълен обем решаване на 

конкретизиращите я изследователски задачи, които са подробно разписани и 

генерализирани до четири основни, решени в трите глави на работата. 

Специално отбелязвам, че още на този етап, с формулирането на целта и 

задачите, докторант Чалъкова е предпоставила практико-приложната насоченост, 

като водеща в своето изследване. Като резултат от успешното решаване на 

изследователските задачи, основната теза на дисертационния труд убедително е 

потвърдена. 
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За постигането на посочените резултати в работата безспорно е допринесло 

прилагането на подходящи общонаучни и специализирани изследователски методи 

и подходи. 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Приемам самооценката на докторант Чалъкова за постигнати в 

дисертационния труд три научни и три научно-приложни приноса и ги определям 

като изцяло нейно лично дело и резултат от самостоятелни научни търсения.  

Сред научните приноси откроявам:  

- формулираната нова функционално синтезирана авторова дефиниция 

и обхват на понятието поколение и въвеждането на термина Поколение Бета; 

- идентифицирането на основните проблеми и дефицити, свързани с 

повишаването на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и 

аргументираната и доказана потребност от усъвършенстване на 

военнообразователната система на Република България. 

Като по-значими постижения в изследването, главно заради техния 

практико-приложен потенциал, оценявам: 

- синтезираните добри практики, които могат да бъдат приложени във 

военнообразователната система; 

- предложеният курс „Поколенческо разнообразие в класната стая“ за 

обучение с период една седмица за преподаватели и инструктори от ВОС.  

5. Оценка на публикациите и автореферата  

Докторант Чалъкова е представила общо пет научни публикации (от тях 

четири, на английски език), които осигуряват достатъчна публичност на 

резултатите от изследването. 

Авторефератът към дисертационния труд отговаря на изискванията на 

Закона и Правилника за неговото приложение, като вярно и точно отразява 

неговото съдържание в обем от 41 страници. 
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6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не установявам 

плагиатство в представения докторски труд. Не ми е известно в хода на 

процедурата да са получавани неанонимни и мотивирани писмени сигнали за 

установяване на плагиатство. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

По-съществените ми конкретни бележки  бяха отстранени след 

предварителното обсъждане на дисертационния труд. Препоръките към докторант 

Чалъкова са насочени към по-ясно открояване значението на Теорията на 

поколенията не само за качеството на военнообразователната система, но и за 

отбраната и сигурността на страната и по-категорично формулиране на резултати 

от анализа. Посочените бележки не променят убедено положително ми отношение 

към постигнатото в оценяваната докторска работа. 

9. Заключение 

Като оценявам достойнствата на постигнатото, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема "Усъвършенстване на военнообразователната 

система чрез прилагане на теорията на поколенията" и изказвам съгласие на  

подполковник Теодора Пенкова Чалъкова да бъде присъдена образователна и 

научна степен доктор в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма 

„Организация и управление на извън сферата на материалното производство 

(Управление на сигурността и отбраната)“. 

 

 

22.11.2022 г.      Член на журито: 

София               проф. д-р Лидия Велкова 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem  

The dissertation presented for review is dedicated to a current and fundamental for 

the improvement of the military education system problem. Under the conditions of a 

high level of dynamics of the global environment, human society is in a process of 

continuous development, based on new technological achievements and information 

within the so-called post-industrial society. The post-industrial stage of development 

affects all spheres of human life, including cultural, scientific and, above all, educational. 

In this context, the leading characteristics of this type of society such as the dominant 

role of knowledge, the increasing number of "intellectuals" (representatives of science, 

researchers), the rapid development of new technologies and innovations, the increasing 

importance of information in all spheres of life, undoubtedly affect  the growing role of 

science and education.  

These circumstances require a redefinition of the priorities within the educational 

process through the improvement of the educational and, in particular, the military 

education system. This undoubtedly leads to the need to rethink its place and role, as the 

main precondition for achieving a high level of preparation, which poses a serious and 

significant creative challenge.   

I respect the ambition of doctoral student Teodora Chalakova to commit her study 

to this fundamentally important theoretical and practical problem which is of particular 

significance to the sphere of security and defense, as the quality of the human factor is 

directly related to the effectiveness of transformation processes aimed at the fulfillment 

of national and coalition tasks of the national armed forces.   

The specific nature and complexity of the matter give me reasons to claim that the 

approach of the candidate to the study of the military education system is original, both 

in the analysis of the problems inherited from the past, and in revealing the possibilities 

of the system for improving the methods and the forms of learning by applying the theory 

of generations.   

The topic of the dissertation corresponds to the content, which gives us grounds to 

conclude that the problem of improving the military education system and its role as a 
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factor for a high level of security and defense by implementing the Theory of generations 

is presented in a new and effective way to which the fruitful collaboration with the 

scientific supervisor has also contributed. 

2. General characteristics of the dissertation thesis 

The dissertation presented for review is devoted to a significant and "modern" 

problem in a new way - the theory of generations which is already growing on a global 

scale due to the increasingly unified nature of modern society and the challenges faced 

by this phenomenon.  

The modern global, risky society creates a new environment for the existence of 

different social communities, characterized by high dynamics and contradictions of 

processes, with large-scale horizontal and vertical mobility, with simultaneous and 

overlapping processes with complicated effects.  In this complex context where we have 

to define each generation, determining the parameters and features of the educational and 

military education system is undoubtedly a serious and significant scientific challenge. 

Today, none of us can imagine an organization with a single generation and no 

development perspective, as often the clash of different generations provokes new ideas 

and the progress of the organization. For all these reasons, I believe that Teodora 

Chalakova's efforts to analyze and assess these complex problems, and to substantiate her 

arguments about the characteristics and trends in the development of the military 

education system in the Republic of Bulgaria deserve to be respected. 

The dissertation  under review has  203 pages, of which 179 pages are the main 

text and 8 pages of appendices, which contain 30 figures and 3 tables. The structure of 

three main chapters, each of which includes several sections, is appropriate and allows 

full disclosure of the content of the topic. The work also contains the mandatory 

introduction, conclusion, bibliography. The list of references includes 160 sources in 

Bulgarian and English, including monographs, studies, articles, normative documents and 

Internet websites, the correct citation of which highlights the author's theses and results 

in the study.  



10 
 

The study is very well conceptualized. The subject of the overall analysis in the 

dissertation is correctly defined and is directly related to the research aim - "To identify 

and analyze the problem areas in the military education system and to propose ways to 

improve the methods and forms of training by applying the theory of the generations". 

Within the framework of the four limitations, the goal has been achieved through the 

consistent and full completion of four research tasks that have been considered in the 

three chapters of the thesis. 

It is worth noting that as early as this stage, with the formulation of the goal and 

the tasks, doctoral student Chalakova assumed the practical-applied orientation as the 

leading one in her research. As a result of the successful completion of the research tasks, 

the main thesis of the dissertation was convincingly confirmed. 

The appropriate general scientific and specialized research methods and 

approaches undoubtedly contributed to the achievement of the results in the work.  

3. Assessment of scientific and scientific-applied contributions  

I agree with the self-assessment of doctoral student Chalakova for her three 

scientific and three scientific-applied contributions achieved in the dissertation and 

accept them as entirely her personal work and the result of independent scientific 

research.  

Among her scientific contributions are:  

- formulation of a new functionally synthesized author's definition and scope 

of the concept of generation and the introduction of the term Generation Beta; 

- identification of the main problems and deficits related to enhancing the 

qualification and retraining of military personnel and the proven need for improvement 

of the military education system of the Republic of Bulgaria. 

Significant research achievements, mainly due to their practical-applied potential, 

are: 

- synthesized good practices that can be implemented in the military 

educational system; 
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- the proposed one-week course "Generational Diversity in the Classroom" 

for teachers and instructors from the military educational system.  

5. Assessment of publications and abstract 

Doctoral student Chalakova has presented a total of five scientific publications 

(four of them in English) which ensure sufficient publicity of the research results. 

The abstract for the dissertation meets the requirements of the Law and the 

Regulations for its application, accurately reflecting its content in 41 pages. 

6. Statement on the presence or absence of plagiarism 

Within my competences and the sources available, I have not noticed traits of 

plagiarism in the presented doctoral thesis. I am not aware of any non-anonymous and 

motivated written signals for plagiarism received during the procedure.  

7. Critical notes, recommendations and questions 

My critical notes were taken into consideration after the preliminary discussion of 

the dissertation. The recommendations to doctoral student Chalakova are aimed at 

highlighting the importance of the Theory of Generations not only for the quality of the 

military education system, but also for the national defense and security, as well as a clear 

formulation of the results of the analysis. These remarks shall not change my positive 

assessment of what has been achieved in the doctoral thesis.  

9. Conclusion 

Evaluating the merits of her achievements, I give a positive assessment of the 

dissertation thesis on "Improving the military education system by applying the theory of 

generations" and agree that Lt. Col. Teodora Penkova Chalakova be awarded the 

educational and scientific degree of Doctor in the field of higher education 9. Security 

and defense,  professional field 9.1. National security, Doctoral program Organization 

and management outside the field of material production (Security and defense 

management). 

 

22.11.2022         Member of jury: 

Sofia         Professor Dr. Lidia Velkova 


