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Основание за представяне на рецензията: Участие в състава на научно 

жури по защита на дисертационния труд, обявено със Заповед № СИ29-РД03-

39/01.03.2022 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. За 

написване на рецензията ми бяха предоставени дисертационен труд, 

автореферат, публикации по темата на дисертационния труд и биографична 

справка. Документите, представени в процедурата за защита на 

дисертационния труд съответстват на изискванията на ЗРАС на Република 

България, на Правилника за неговото приложение и на нормативните 

документи на Военна академия „Георги С. Раковски“. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Не е нужно да се аргументира тезата, че човешкият фактор е най-

важният в системата на сигурността и отбраната. Военнообразователната 

система е в основата на формирането на същия и в тази връзка, всяко научно 

изследване в тази област притежава своята актуалност и значимост.  

Значимостта на темата на дисертационния труд се обуславя от 

сложността на имплементирането на теорията на поколенията в 

образователния процес, тъй като военнообразователната система е най-

сложната система в сферата на образованието със своята всеобхватност и 

продължителност – през целия период на военната кариера.  

Динамиката на съвременния свят се изразява не само динамика на 

технологии, процеси и събития, тя се изразява и във формиране на съществени 

различия в поколенията, което не е било толкова забележимо в близкото 

минало. Това прави темата на рецензирания труд особено актуална и значима 

по отношение на военното образование като система и необходимостта при 

нейното управление да се постигнат както на краткосрочни, така и на 

дългосрочни цели.  
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2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

В дисертационния труд е приложена съвкупност от методи като 

сравнителен анализ на съществуващите подходи към изследваната 

проблематика; теоретичен анализ на основните категории и понятия; 

теоретично моделиране на връзките в отбранителното планиране; нормативен 

анализ и др., което произтича от изследването на явления, които се проявяват 

в различни дисциплинарни области като образование, мениджмънт, сигурност 

и отбрана, теория на поколенията. Отговорното прилагане на посочените 

методи допринасят за постигането на поставените цел и 

научноизследователски задачи. 

Дисертационният труд е с обем от 269 стандартни страници, от които 

180 страници основен текст и 89 страници с приложения и използвана 

литература; литературните източници включват общо 150 заглавия, фигури – 

30 и 3 таблици Задачите на дисертационния труд са реализирани в три глави. 

Дисертационният труд съответства на изискванията за такъв вид труд. 

Водещата теза в дисертацията 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 военнообразователната система. 

Обектът и предметът на цялостния анализ в дисертационния труд са 

коректно определени и са пряко свързани с целта на научното търсене – „Да 

се индентифицират и анализират проблемните области във ВОС и се 

предложат пътища за усъвършенстване на методите и формите за обучение 

чрез прилагане на теорията на поколенията“. 

В рамките на поставените ограничения, целта е убедително реализирана 

чрез последователното решаване на конкретизиращите я изследователски 

задачи, които са изчерпателно и аналитично представени и обективизирани до 

четири основни, които са успешно решени в рамките на дисертацията. 
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Уводът, изложението и заключението следват издържана логика и са 

написани на ясен академичен език. Поради отчетливо изразения си теоретичен 

характер първата глава „ Теория на поколенията” има основополагащ 

характер за дисертационния труд. В нея е изследвана същността на 

военнообразователната система, като е извършен анализ на поколенията в 

същата към настоящия момент. Представена е авторова периодизация на 

поколенията, като същата е допълнена и усъвършенствана. Показана е 

връзката между представителите на различните поколение и образованието и 

работата им в сектора за отбрана. Достигнато е до извода , че ВОС е 

необходимо да разнообрази подходите за обучение които да са по-близо до 

изискванията на пазара и да се адаптира към особеностите на поколенията. 

Във втора глава от дисертационния труд озаглавена: „Съвременни 

тенденции на обучение прилагани във военнообразователната система“ са 

изследвани и анализирани потребностите от обучение на представителите на 

поколения X, Y и Z.  Тя има аналитико-методологичен характер и в нея е 

представено емпирично изследване, което е проведено на основата на 

матрична анкетна карта на тема „Идентифициране на потребностите от 

обучение на военнослужещите представители на поколения X, Y и Z с цел 

повишаване на тяхната квалификация“. Достигнато е до извода, че различните 

поколения учат по различен начин и това се отразява на предпочитанията им 

към формите на обучение и усъвършенстване. С отчитането на различията на 

поколенията, образователните институции от ВОС следва да предлагат такава 

подготовка, която да е адаптирана към нуждите на групата обучаеми. 

Основните изследователски постижения при реализирането на третата 

глава на дисертационния труд "Насоки за усъвършенстване на на 

военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията “ 

са резултат от задълбочения анализ на предизвикателствата на ВОС, предвид 

новите изисквания, породени от бързо променящите се среда за сигурност и 
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характеристики на поколенията. Очертани са насоки за усъвършенстване на 

ВОС чрез прилагане на теорията на поколенията. Обобщени са резултатите и 

изводи до които авторът е достигнал, като са изведени предложения за 

осъвременяване на нормативната уредба с цел създаване на по-голяма 

гъвкавост при планиране на обученията както за военнообразователната 

система така и за нейните потребители. 

Като рекапитулация на постигнатото, в заключението се подчертава, че 

прилагането на теорията на поколенията в процеса на обучение може да 

помогне за развитието на по-стабилна гъвкавост в съвременната учебна среда, 

както и да предостави възможно най-доброто учебно съдържание за 

представителите на поколения X, Y и Z, подходяща за техния адаптивен стил 

и ценности. 

За постигането на посочените резултати в работата безспорно е 

допринесло и прилагането на подходящи общонаучни и специализирани 

изследователски методи и подходи. Коректно е да обобщим, че като следствие 

от успешното решаване на изследователските задачи, основната теза на 

дисертационния труд е потвърдена убедително. 

 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Считам, че в резултат на изследванията в дисертационния труд са налице 

научни и научноприложни приноси. Приемам ги така, както ги е формулирал 

авторът.  

Оценявам високо резултатите от научните изследвания, както и 

приносите в дисертационния труд. Бих желал да подчертая значимостта на 

научноприложните приноси, свързани с идентифицирането на основните 

проблеми и дефицити по отношение повишаването на квалификацията и 

преквалификацията на военнослужещите и  аргументирането на потребността 
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от усъвършенстване на военнообразователната система на Република 

България в условията на динамично променящата се среда за сигурност. 

Считам, че получените резултати и приноси обогатяват съществуващите 

знания в областта на военнообразователната ни система. Съдържанието на 

дисертационния труд ми дава основание да направя извода, че приносите в 

него са резултат на анализите и изследванията на автора. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Авторът е представил за оценка 3 публикации: 

1. Чалъкова Т., „Анализ на потребностите от обучение по английски език 

на военнослужещите от поколения X Y Z“, Международна научна 

конференция посветена на 70 години катедра „Езиково обучение, Военна 

академия „Г. С. Раковски“ - „Интегриране на традиционни парадигми с 

иновативни практики в езиковото обучение“, сборник с научни доклади 11-12 

ноември 2021 г., София, ВА, ISBN 978-619-7478-80-8.  

2. Chalakova Т., „Generational theory – where it all started“, Proceedings of 

International Scientific Conference 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and 

Communication and Information Systems ISSN 2367-7902 369.  

3. Chalakova T., „How generation „Y“ changed the military environment“, 

Proceedings of International Scientific Conference ―Defense Technologies, 

DefTech 2021, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and 

Information Systems, ISSN 2367-7902 401. 

В тях авторът използва и цитира коректно разнообразни източници и 

други автори както на български, така и на чужд език. Научните публикации 

съответстват на темата на дисертационния труд и в тях ясно личи авторството 

на докторанта. 
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5. Становище относно наличието на плагиатство 

Не разполагам с информация за получен неанонимен и мотивиран 

сигнал за плагиатство в дисертационния труд и/или публикациите по него. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Използваните източници показват задълбочените познания на 

докторанта за състоянието на изследвания проблем. Тезите и изводите на 

автора демонстрират способността му да оценява творчески литературния 

материал. 

 

7. Оценка на автореферата 

Авторефератът съответства на изискванията по структура и съдържание. 

В него са отразени правилно основните положения и научните и 

научноприложните приноси на дисертационния труд. 

 

8. Критични бележки  

Нямам критични бележки към научното изследване, които да намаляват 

качеството и количеството на получените резултати и приноси.  

Препоръката ми е авторът да прецизира изводите към главите на 

дисертационния труд по отношение основно към техния обем.  

Желателно е подполковник Чакърова да продължи да работи по 

проблемите на военнобразователната система като увеличи публикационната 

си дейност в специализирани издания, включително в чужбина. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение 

Познавам бегло докторанта, основно от курсовете за обучение във 

Военна академия. Личните ми впечатления са, че подполковник Чакърова е 
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отлично подготвен и амбициозен офицер.  

 

10. Заключение 

На основата на анализа на представения ми за рецензиране 

дисертационен труд правя общото заключение, че той представлява 

задълбочено и самостоятелно научно изследване с постигнати научни и 

научно-приложни резултати, които могат да се определят като оригинален 

принос в науката. Като цяло трудът отговаря на изискванията авторът му да 

придобие образователна и научна степен „доктор“. 

 

11. Оценка на дисертационния труд  

Цялостната ми оценка на дисертационния труд е положителна. Това ми 

дава основание да предложа на членовете на научното жури да вземат решение 

на автора му Теодора Пенкова Чалъкова  да бъде присъдена образователната 

и научна степен „доктор“ в научната област 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)”. 

 

                                                          Рецензент: ………………… 

04.12.2022 г.                                                       полк. доц д-р Тотко Симеонов 
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Grounds for presenting the review: Participation in the composition of a 

scientific jury on the defence of the dissertation, announced by Order No SY29-

RD03-39 / 01.03.2022 of the Head of the Military Academy "G. S. Rakovski". For 

writing the review, I was provided with a dissertation, abstract of dissertation, 

publications on the topic of the dissertation and a biographical reference. The 

documents submitted in the procedure for the defence of the dissertation work 

comply with the requirements of the Law on the Protection of Dissertation in The 

Republic of Bulgaria, the Regulations for its application and the normative 

documents of the Georgi S. Rakovski Military Academy. 

 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

There is no need to argue the thesis that the human factor is the most important 

in the security and defence system. The military education system is the basis of the 

formation of the same and in this regard, every scientific research in this field has its 

relevance and significance. 

The significance of the topic of dissertations on this work is determined by the 

complexity of the implementation of the theory of generations in the educational 

process, since the military education system is the most complex system in the field 

of education with its comprehensiveness and duration – throughout the entire period 

of the military career.  

The dynamics of the modern world are expressed not only by the dynamics of 

technologies, processes and events, but also by the formation of significant 

generational differences, which has not been so noticeable in the recent past. This 

makes the topic of the reviewed paper particularly relevant and significant in terms 

of military education as a system and the need to achieve both short-term and long-

term goals in its management.  
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2. General characteristics and structure of the dissertation work 

The dissertation work applies a set of methods such as comparative analysis 

of existing approaches to the researched issues; theoretical analysis of the main 

categories and concepts; theoretical modelling of relations in defence planning; 

normative analysis, etc., which derives from the study of phenomena that manifest 

themselves in various disciplinary areas such as education, management, security 

and defence, generational theory. The responsible application of the specified 

methods contributes to the achievement of the set objective and scientific research 

tasks. 

The dissertation has a volume of 269 standard pages, of which 180 pages are 

the main text and 89 pages with appendices and used literature; the literary sources 

include a total of 150 titles, figures – 30 and 3 tables. The tasks of the dissertation 

work are realized in three chapters. 

The dissertation work corresponds to the requirements for this type of work. 

The leading thesis is that the use of knowledge obtained from the theory of 

generations and its application to modernize existing methods and forms of training 

will lead to an improvement in the quality of training in the military education 

system. 

The object and the subject of the overall analysis in the dissertation work are 

correctly defined and are directly related to the purpose of the scientific research – 

"To identify and analyze the problem areas in the “VOS” and propose ways to 

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

Within the limits set, the goal is convincingly realized through the consistent 

solution of the specific research tasks, which are comprehensively and analytically 

presented and objectified to four main ones, which are successfully solved within 

the dissertation. 

The introduction, the exposition and the key follow a sound logic and are 

written in clear academic language. Due to its distinctly expressed theoretical 
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character, the first chapter "Theory of Generations" has a fundamental character for 

the dissertation work.  It examines the essence of the military education system, with 

an analysis of the generations in it at present. The author's periodization of 

generations is presented, and the same is supplemented and improved. The 

relationship between the representatives of the different generations and their 

education and their work in the defence sector is shown. It has been concluded that 

the VOS needs to diversify training approaches that are closer to the requirements 

of the market and to adapt to the specificities of generations. 

In the second chapter of the dissertation entitled "Modern Trends of Training 

Applied in the Military Educational System" the training needs of representatives of 

generations X, Y, and Z are studied and analyzed. It has an analytical and 

methodological character and is a detailed empirical study, which was conducted 

based on a matrix questionnaire on "Identifying the training needs of military 

representatives of generations X, Y and Z in order to improve their qualification". It 

was concluded that different generations learn differently, affecting their preferences 

for learning and improvement. Taking into account generational differences, the 

education institutions from VOS should offer training adapted to the needs of the 

learners. 

The main research achievements in the implementation of the third chapter of 

the dissertation "Guidelines for improvement of the military education system 

through the application of generational theory" are the result of the in-depth analysis 

of the challenges of the VOS, given the new requirements posed by the rapidly 

changing security environment and characteristics of generations.  

Guidelines are outlined for the improvement of VOS by applying the theory 

of generations. The results and conclusions reached by the author have been 

summarized, and proposals have been made for updating the regulatory framework 

to create greater flexibility in planning training for both the military education 

system and its users. As a recapitulation of what has been achieved, the conclusion 
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emphasizes that the implementation of the generational theory in the learning 

process can help develop more stable flexibility in today's learning environment, as 

well as provide the best possible learning content for the representatives of 

generations X, Y, and Z, suitable for their adaptive style and values. 

The application of appropriate general scientific and specialized research 

methods and approaches has undoubtedly contributed to the achievement of these 

results in the work. It is correct to summarize that as a consequence of the successful 

solving of research tasks, the main thesis of the dissertation work is confirmed 

convincingly. 

  

3.  Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation 

work 

I believe that as a result of the research in the dissertation work, there are 

scientific and applied scientific contributions. I take them as the author put them. 

I highly аsses the research results as well as the contributions to the 

dissertation work. I would like to emphasize the importance of the scientific and 

applied contributions related to the identification of the main problems and deficits 

in terms of increasing the qualification and retraining of military personnel and 

arguing the need to improve the military education system of the Republic of 

Bulgaria in the conditions of the dynamically changing security environment. 

I believe that the results and contributions enrich the existing knowledge in 

our military education system.  The content of the dissertation work gives me a 

reason to conclude that the contributions in it are the result of the author's analyses 

and research. 

 

4.  Evaluation of dissertation publications and authorship 

The author has submitted for evaluation 3 publications: 

1. Chalakova T., "Analysis of the English language training needs of the 
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military personnel from generations X Y Z", International scientific conference 

dedicated to 70 years of the Department of "Language Training, Military Academy 

"G. S. Rakovski" - "Integrating traditional paradigms with innovative practices in 

language learning", collection of scientific reports 11-12 November 2021 г., Sofia, 

RNDC, ISBN 978-619-7478-80-8.  

2. Chalakova Т., „Generational theory – where it all started“, Proceedings of 

International Scientific Conference 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and 

Communication and Information Systems ISSN 2367-7902 369.  

3. Chalakova T., „How generation „Y“ changed the military environment“, 

Proceedings of International Scientific Conference ―Defense Technologies, 

DefTech 2021, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and 

Information Systems, ISSN 2367-7902 401. 

In them, the author uses and quotes correctly various sources and other authors 

in both Bulgarian and foreign languages. The scientific publications correspond to 

the topic of the dissertation and clearly show the authorship of the doctoral student. 

 

5. Opinion on plagiarism 

I do not have information about a non-anonymous and motivated signal for 

plagiarism in the dissertation work and/or publications on it. 

 

6. Literary awareness and competence of the doctoral student 

The sources used show the doctoral student's in-depth knowledge of the state 

of the problem being studied. The author's theses and conclusions demonstrate his 

ability to evaluate literary material creatively. 

 

7. Evaluation of the abstract of the dissertation  

The abstract of the dissertation complies with the requirements in structure 

and content. It correctly reflects the main points and the scientific and applied 
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contributions of the dissertation. 

 

8. Critical remarks  

I have no critical remarks on the scientific research that reduce the quality and 

quantity of the results and contributions obtained.  

My recommendation is for the author to refine the conclusions to the chapters 

of the dissertation in terms mainly of their volume.  

Lieutenant Colonel Chakarova should continue to work on the problems of 

the military education system by increasing her publication activities in specialized 

publications, including abroad. 

 

9.  Personal impressions and other issues on which the reviewer believes 

that he should take a stand 

I know briefly the doctoral student, mainly from the training courses at the 

Military Academy. My impressions are that Lieutenant Colonel Chakarova is an 

excellently trained and ambitious officer.  

 

10. Conclusion 

Based on the analysis of the dissertation work submitted to me for review, I 

make the general conclusion that it is a thorough and independent scientific study 

with achieved scientific and applied scientific results, which can be defined as an 

original contribution to science. In general, the work meets the requirements for its 

author to acquire the educational and scientific degree of "Doctor". 

 

11. Evaluation of the dissertation  

My overall assessment of the dissertation is positive. This gives me grounds 

to propose to the members of the scientific jury to decide on its author Teodora 

Penkova Chalakova to award the educational and scientific degree "Doctor" in the 
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scientific field 9. Security and Defence, professional field 9.1. "National Security", 

Ph.D. Program "Organization and Management Outside the Sphere of Material 

Production (Security and Defense Management)". 

 

Reviewer:     Totko Simeonov, Ph.D., Associate Professor 

     04.12.2022 г.                        


