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Рецензията е възложена съгласно Протокол № 21 от 16.11.2022 г. от 

заседанието на Научно жури, назначено със Заповед на Началника на ВА 

„Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-275 от 02.11.2022 г. относно защитата на 

дисертационен труд на Теодора Грозданова. 

За нейното написване ми бяха предоставени дисертационен труд, 

автореферата на дисертационния труд, електронни копия на публикациите 

по темата на дисертационния труд и други документи свързан с обучението 

на докторанта. Документите, представени в процедурата за защита на 

дисертационния труд на Теодора Велинова Грозданова съответстват на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), на Правилника за неговото приложение (ППЗРСАСРБ) 

и на нормативните документи на ВА „Г. С. Раковски” свързани със защитата 

на дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на 

науките“. Кандидат-докторантката е изпълнила успешно предвидените 

дейности в индивидуалния учебен план за целия срок на докторантурата, 

положила е необходимите изпити и е преминала успешно през законовата 

процедура за допускане до защита за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“. 

 

1. Актуалност и значимост на разработения в дисертационния 

труд научен проблем. 

Представеният дисертационен труд за рецензиране е посветен на 

актуален и значим проблем засягащ една много важна област с практическа 

значимост в сектора за национална сигурност и отбрана, с основен фокус 

върху социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г. в 

резултат на настъпилите дълбоки промени в българското общество. 

Съществена трансформация е настъпила и по отношение ролята на 

военнослужещите от Българската армия и преди всичко социалните 

промени в структурата на съвременното общество, които са се отразили и 
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върху значението на военната професия. Всичко това прави темата на 

дисертационния труд особено актуална. Тези нови предизвикателства, 

породени от съществени промени в средата за сигурност в страната ни са 

оказали съществено влияние върху развитието и нивото на социалния статус 

на военнослужещите. Тези промени са една прекрасна възможност да бъдат 

пречупени през призмата на социологическия опит на докторантката в тази 

сфера, прилаганите в ежедневната дейност практически изследвания сред 

военнослужещите, позволяващи да бъдат подбрани благоприятни 

инструменти за изучаване и предлагане на научно обосновани предложения 

за подобряване престижа на военнослужещите, не само в Българската 

армия, но и в обществото като цяло. 

По този начин в изследователската дейност на дисертационния труд е 

постигнат един комплексен баланс между темата на дисертацията, 

изложените актуални въпроси и предлагането на методологични решения за 

подобряване на социалния статус на военните. 

Това изследване би представлявало интерес както за военизираните 

структури на БА, а така също и за МВР структурите. В този смисъл темата 

има не само подчертана теоретична, но и определена практико-приложна 

значимост. 

Основното съдържание на научната разработка на докторантката 

Грозданова напълно съответства на темата на дисертационния труд и е 

цялостен и завършен научен труд в зададения обхват. 

Постигнати са резултати чрез прилагането на научен подход и 

използването на научни методи и средства, а направените изводи са от 

национално значение в областта на сигурността и отбраната. 

Поставените цели в началото на дисертацията са точно и конкретно 

формулирани, като ясно са отразени и разпределени етапите на 

изследването с конкретни задачи за изпълнение чрез съответни 
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социологически методи, емпирични изследвания и тяхното практическо 

прилагане.  

Дисертационният труд има редица положителни страни, които могат 

да бъдат формулирани в няколко области: 

• извършени са задълбочени научни изследвания, а обобщените 

резултати от емпиричните изследвания формират една дълготрайна 

тенденция за определяне на социалния статус на военнослужещите на по-

ниски нива в обществото, което дава възможност за разработването на 

управленски механизми с цел подобряване на социалната им позиция в 

обществото; 

• постигнати са редица практико-приложни резултати по отношение 

прилагането на практически модел за действие чрез създаване на единна 

методика за интегриране на основните характеристики за измерване на 

социалния статус, а направения сравнителен анализ на научно приложния 

инструментариум позволява по-пълно и достоверно изследване на 

социопрофесионалната група на военнослужещите. 

Изложените исторически предпоставки, анализите и изводите от 

приложените емпирични изследвания в дисертационния труд показват, че 

кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната 

специалност, способности за самостоятелни научни изследвания и съдържа 

научноприложни резултати, представляващи оригинален принос в науката. 

Дисертационният труд засяга област на научното познание, която е 

трудна за изследване, поради сложността за обхващане в пълнота на всички 

статусни параметри, критерии и емпирични индикатори позволяващи 

достоверно измерване. Резултатите от приложеното комплексно проучване 

показват много добри познания, които се обобщават за първи път в една 

особена област свързана със социопрофесионалния статус на 

военнослужещите от Българската армия. С особена значимост са изведените 

дълготрайни тенденции и динамичните изменения в полза на подходите за 
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управление на човешките ресурси в отбраната и информационно-

аналитичното осигуряване. 

Дисертационният труд е написан на добър професионален език и е 

отредактиран. 

2. Обща характеристика и структура на представения за рецензия 

дисертационен труд. 

Дисертацията е написана на 207 страници, от които 187 стр. съдържат 

основния текст. В изследването са анализирани 90 литературни източници 

(192 пояснителни цитирания в текста), от които 70 заглавия на български и 

20 на английски език. Преобладаващата част от цитираните заглавия се 

използват равномерно в хода на собствения анализ на авторката, като 

позоваванията са коректно оформени.  

Дисертацията е структурирана в съответствие с възприетите у нас 

стандарти за разработки от такъв характер. Съдържа следните основни 

раздели: съдържание – 2 стр.; увод – 7 стр.; три глави, като всяка от тях 

завършва с изводи, общи изводи, заключение, библиография и три 

приложения, които подкрепят научно-приложните приноси на докторанта и 

съдържат: – Списък на използваните съкращения, Речник на използваните 

термини и Анкетна карта (примерен образец). 

В увода е обоснована актуалността на разработваната тема, 

представена е изследователската хипотеза, целите и задачите на 

дисертацията, както и нейните ограничения. 

Прави добро впечатление стегнатия анализаторски стил, а отразените 

ограничения обхващат само военнослужещите от Българската армия на 

активна военна служба по категории за целия период на дисертационното 

изследване. 

Структурирането и аналогичната последователност при 

подреждането на текста в дисертацията е правилно и е в съответствие с 

изискванията за научен текст. 
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В първа глава, която е обособена в 8 параграфа е направено 

хронологично изследване, като основно са разгледани класически 

концепции и подходи за изследване на социалната стратификация, като 

съставна част на социалните групи в обществото. Аргументирана е 

възможността за прилагане на категорията „социален статус“ при 

изследване на военнослужещите като социопрофесионална група.  

Направен е съпоставителен анализ на предпоставките за възприемане 

на понятието „стратификация“ и в нашата страна. Изследователската 

дейност е насочена към възможността категорията „социален статус“ да се 

приложи за да се изследва социопрофесионалната група на 

военнослужещите. 

Разделът завършва с представяне на изследователски подход и 

методологична рамка за научноприложно изследване и анализ на 

социалното положение, като се използва научно-теоретично и емпирично 

обоснована класификация на основните параметри на стратификационния 

статус. В края са направени пет изводи по същността на изследваната 

проблематика. 

Във втора глава, съставена от четири параграфа, е направен 

същинския вторичен анализ на социалния статус с използване на извлечени 

статистически данни от архивни единици и резултати от проведени 

емпирични изследвания, които са използвани като основна база за 

дисертационния анализ. Данните са структурирани в съответствие с 

фиксираните подпериоди в методиката за изследване. В раздела е въведено 

ново понятие – Емпирична база данни за анализ. Използваният метод за 

анализ е т. нар. Вторичен анализ, който позволява обработка на придобита 

и обработена първична информация от различни източници. Приложен е в 

две форми – анализ на количествените данни и анализ на съдържанието 

(контент анализ).  
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Глава трета е структурирана в пет параграфа и в нея се съдържат 

основните приноси на докторанта. Направен е сравнителен анализ на 

приложения методологически инструментариум, през целия период на 

изследването. Извършен е подбор на апробираните показатели и критерии 

за измерване на социалния статус, което създава условия за 

усъвършенстване на разработената методика с цел по-пълно и по-

достоверно изследване на социалната категория. 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Дисертацията се отличава със стегнато изложение и прецизно 

използване на научните термини. Прави впечатление доброто познаване на 

съвременното състояние на изследвания проблем, както и възможните 

насоки за усъвършенстване на методологията за оценка и са изведени 

тенденциите водещи до изменението на социалните позиции на 

военнослужещите от въоръжените сили в системата за отбрана на 

Република България, като част от промените в социалната структура на 

обществото. 

Като цяло приемам заявените в дисертационния труд приноси и 

получените резултати от изследователската дейност, които са разделени с 

научен и приноси с научно-приложен характер. 

Смятам, че целта на дисертационния труд е постигната, научно-

изследователските задачи са решени и хипотезата е потвърдена. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертацията. 

Дисертационният труд може да бъде определен като принос за 

обогатяване на съществуващите знания в областта на методологията на 

ЕСИ, защото анализира проблем с нарастващо научно-теоретично и научно-

приложно значение, който независимо от голямата си актуалност е 

сравнително неразработен в България. 
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Приемам самооценката на приносите, направена от авторката и 

смятам, че всички посочени приноси в дисертацията са изцяло нейно дело и 

са резултат единствено от нейните научни търсения. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторство. 

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации. Докторантът има 3 (три) самостоятелни публикации, които 

съответстват на темата. Нямам данни дали те са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Нямам основания да се съмнявам за плагиатство в дисертационния 

труд или в публикациите по него. Авторът коректно цитира използваната 

литература. В потвърждение на това мое становище е отрицателния 

резултат от направената проверка чрез системата във ВА за наличие на 

плагиатство. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на автора 

Голяма част от изложените факти и данни, които са в основата на 

изследователската дейност се съдържат в открити източници, както на 

български, така и на други езици, които са цитирани коректно. 

Тук наистина е проявено умение от докторанта да успее да открой 

публицистичния характер на част от тях, като прилага изследователски и 

най-вече анализаторски умения пречупени през научноизследователска 

обосновка, което доказва несъмнена компетентност по темата.  

Както вече беше отбелязано, тази осведоменост се потвърждава и от 

големия брой информационни и архивни източника, които са коректно 

отразени в изследването.  

8. Оценка на автореферата. 

Предложеният автореферат е структуриран правилно, съгласно 

изискванията и адекватно отразява основните положения и научните 

приноси на дисертационния труд.  
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9. Критични бележки и препоръки  

Основните критични бележки към дисертацията и предложенията за 

усъвършенстване на изследователските търсения на авторката в бъдеще са 

следните:  

Първо, Теодора Грозданова апробира собствен инструмент за оценка. 

Смятам, че дисертацията би придобила още по-обобщен 

изследователски вид, ако тя беше направила оценка на качеството на 

няколко различни емпирични изследвания, включително в системата на 

МВР или други структури имащи отношение към националната сигурност. 

Това би й осигурило по-широка база за анализ и възможност да подобри 

модела и инструмента за измерване. 

Смятам, че в бъдеще авторката би могла да продължи своята работа в 

тази насока.  

Второ, би било целесъобразно, на базата на богатия практически опит 

в рамките на БА, да бъдат отразени и другите методи за емпирични 

изследвания и получаване на социологически данни. 

Ако се посочат и други методи, би следвало да се направи съпоставка 

между тях, като се отчете дали има някакви разлики в подходите и 

инструментите за оценка на качеството на емпиричните изследвания.  

Това ще даде възможност на авторката, при наличие на 

несъответствия, същите да бъдат отразени в ограниченията на 

изследователската дейност. 

Трето, при цитиранията на чужди автори е допуснато изписване на 

кирилица, а не на латиница, като се цитира тяхната преводна същност, а не 

оригинала. 

Направените критични бележки по никакъв начин не омаловажават 

постигнатите научни и научно-приложни резултати от Теодора Грозданова. 

Те имат за цел единствено да подобрят текста при подготовката му за 

публикуване и да подпомогнат авторката в бъдещите й научни търсения.  
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Оценка на дисертационния труд  

Дисертационният труд на Теодора Грозданова отговаря напълно на 

изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

по научна специалност: „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Администрация и управление на човешките 

ресурси в сигурността и отбраната)“. 

Смятам, че предложената за рецензия дисертация е логически 

издържана и написана на добър български език. Тя може да бъде 

публикувана с малка редакторска намеса.  

Заключение  

Като имам предвид актуалността на разработената дисертация, 

прецизността на изложението, задълбочения анализ на резултатите от 

изследването предлагам на уважаемото жури да гласува за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” по специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Администрация 

и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“ на Теодора 

Велинова Грозданова. 

 

Изготвил:__________доц. д-р Елислав Иванов 

 

 

София, 05.12.2022 г.  
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The review was assigned according to the Protocol No.21 of 16.11.2022 of 

the meeting of the Scientific Jury, appointed by Order of the Head of the National 

Defense College „G. S. Rakovski“ No.SI29-RD03-275 dated 02.11.2022 

regarding the defense of Teodora Grozdanova's dissertation. 

For its writing, I was provided with a dissertation, the abstract of the 

dissertation, electronic copies of the publications on the subject of the dissertation 

and other documents related to the training of the doctoral student. The documents 

presented in the procedure for the defense of the dissertation work of Teodora 

Velinova Grozdanova correspond to the requirements of the Law on the 

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

for its Application and the normative documents of the NDC „G. S. Rakovski“ 

related to the defense of theses for the acquisition of the ONS „Doctor“ and the 

scientific degree „Doctor of Sciences“. The doctoral candidate has successfully 

completed the activities foreseen in the individual study plan for the entire 

duration of the doctoral studies, has passed the necessary exams and has 

successfully gone through the legal procedure for admission to defense for the 

acquisition of the educational and scientific degree "doctor". 

 

1. Relevance and significance of the scientific problem developed in the 

dissertation work. 

The dissertation submitted for review is dedicated to a current and 

significant problem affecting a very important area of practical significance in the 

national security and defense sector, with a main focus on the social status of 

military personnel in the period after 1989 as a result of the profound changes that 

occurred in the Bulgarian community. 

A significant transformation has also occurred in relation to the role of 

military personnel from the Bulgarian Army and, above all, the social changes in 

the structure of modern society, which have also affected the importance of the 

military profession.  
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All this makes the topic of the dissertation particularly relevant. These new 

challenges, caused by significant changes in the security environment in our 

country, have had a significant impact on the development and level of the social 

status of military personnel.  

These changes are a wonderful opportunity to be refracted through the 

prism of the sociological experience of the doctoral student in this field, the 

practical research applied in the daily activity among military personnel, allowing 

to select favorable tools for study and offer scientifically based proposals for 

improving the prestige of military personnel, not only in the Bulgarian army, but 

also in society as a whole.  

In this way, in the research activity of the dissertation work, a complex 

balance has been achieved between the topic of the dissertation, the presented 

current issues and the proposal of methodological solutions to improve the social 

status of the military. 

This study would be of interest both to the paramilitary structures of the 

Bulgarian army and also to the structures of the Ministry of Internal Affairs. In 

this sense, the topic has not only an emphasized theoretical, but also a certain 

practical-applied significance. 

The main content of the scientific development of the doctoral student 

Grozdanova fully corresponds to the topic of the dissertation work and is a 

complete and completed scientific work in the specified scope. 

Results have been achieved through the application of a scientific approach 

and the use of scientific methods and tools, and the conclusions drawn are of 

national importance in the field of security and defence. 

The objectives set at the beginning of the dissertation are precisely and 

concretely formulated, clearly reflecting and distributing the stages of the research 

with specific tasks to be performed through relevant sociological methods, 

empirical studies and their practical application. 
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Dissert work has a redistricting positive side, which can be formulated in 

several areas: 

• in-depth scientific research has been carried out, and the summarized 

results of the empirical research form a long-lasting trend for determining the 

social status of servicemen at lower levels in society, which makes it possible to 

develop management mechanisms in order to improve their status; 

• a number of practical-applied results have been achieved regarding the 

application of a practical model for action by creating a unified methodology for 

integrating the main characteristics for measuring social status, and the 

comparative analysis of the scientific and applied tools allows for a more 

complete and reliable study of the socio-professional group of military personnel. 

The presented historical premises, analyzes and conclusions from applied 

empirical research in the dissertation show, that the candidate has in-depth 

theoretical knowledge in the relevant specialty, abilities for independent scientific 

research and contains applied scientific results representing an original 

contribution to science. 

The dissertation concerns an area of scientific knowledge that is difficult to 

research due to the complexity of covering in full all status parameters, criteria 

and empirical indicators allowing reliable measurement.  

The results of the applied complex study show very good knowledge, which 

is summarized for the first time in a special area related to the socio-professional 

status of the military of the Bulgarian Army. Of particular significance are the 

identified long-term trends and dynamic changes in favor of human resource 

management approaches in defense and information-analytical provision. 

The dissertation is written in good professional language and edited. 

2. General characteristics and structure of the dissertation submitted 

for review. 

The dissertation is written on 207 pages, of which 187 pages contain the 

main text. The study analyzed 90 literary sources (192 explanatory citations in the 
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text), of which 70 titles are in Bulgarian and 20 in English. The predominant part 

of the cited titles are used uniformly in the course of the author's own analysis, 

and the references are correctly formed. 

The dissertation is structured in accordance with the standards adopted in 

our country for developments of this nature. It contains the following main 

sections: content – 2 pages; introduction – 7 pages; three chapters, each of which 

ends with conclusions, general conclusions, conclusion, bibliography and three 

appendices that support the scientific and applied contributions of the PhD student 

and contain: – List of abbreviations used, Glossary of terms used and 

Questionnaire card (example sample). 

The introduction substantiates the topicality of the developed topic, 

presents the research hypothesis, the goals and objectives of the dissertation, as 

well as its limitations.  

The tight analytical style makes a good impression, and the reflected 

limitations cover only the military of the Bulgarian Army on active military 

service by category for the entire period of the dissertation research. 

The structuring and analogous sequence in the arrangement of the text in 

the dissertation is correct and complies with the requirements for a scientific text. 

In the first chapter, which is divided into 8 paragraphs, a chronological 

study is made, mainly considering classical concepts and approaches to the study 

of social stratification, as a component of social groups in society. The possibility 

of applying the category „social status“ in the study of military personnel as a 

socio-professional group is argued.  

A comparative analysis of the prerequisites for the perception of the 

concept of "stratification" in our country has been made. The research activity is 

aimed at the possibility of applying the category "social status" to study the socio-

professional group of military personnel. 

The section ends with a presentation of a research approach and a 

methodological framework for scientific applied research and analysis of the 
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social situation, using a scientifically-theoretical and empirically based 

classification of the main parameters of the stratification status. At the end, five 

conclusions are drawn on the nature of the investigated issues. 

In the second chapter, consisting of four paragraphs, the actual secondary 

analysis of the social status is made using statistical data extracted from archival 

units and results of conducted empirical studies, which are used as the main basis 

for the dissertation analysis. The data is structured according to the fixed sub-

periods in the research methodology. A new concept has been introduced in the 

section - Empirical database for analysis. The method of analysis used is the so-

called Secondary analysis, which allows the processing of acquired and processed 

primary information from various sources. It has been applied in two forms – 

quantitative data analysis and content analysis (content analysis). 

Chapter three is structured in five paragraphs and contains the main 

contributions of the PhD student. A comparative analysis of the applied 

methodological tools was made throughout the entire period of the study. A 

selection of the approved indicators and criteria for measuring the social status 

was carried out, which creates conditions for improving the developed 

methodology with the aim of a more complete and more reliable study of the 

social category. 

3. Characteristics of the scientific and applied scientific contributions 

in the dissertation work. Credibility of the material. 

The dissertation is distinguished by a concise exposition and precise use of 

scientific terms. The good knowledge of the current state of the researched 

problem is impressive, as well as the possible guidelines for improving the 

evaluation methodology, and the trends leading to the change in the social 

positions of the servicemen of the armed forces in the defense system of the 

Republic of Bulgaria, as part of the changes in the social structure of society. 
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In general, I accept the contributions stated in the dissertation work and 

the results obtained from the research activity, which are divided into scientific 

and scientific-applied contributions.  

I believe that the goal of the dissertation work has been achieved, the 

research tasks have been solved and the hypothesis has been confirmed. 

4. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work. 

The dissertation can be defined as a contribution to the enrichment of 

existing knowledge in the field of ESI methodology, because it analyzes a 

problem of growing scientific-theoretical and scientific-applied importance, 

which, despite its great relevance, is relatively undeveloped in Bulgaria.  

I accept the self-assessment of the contributions made by the author, 

consider that all the contributions mentioned in the dissertation are entirely her 

work, and are the result of her scientific research only. 

5. Evaluation of dissertation publications and authorship. 

The proposed dissertation is supported by the required number of 

publications. The PhD student has 3 (three) independent publications that 

correspond to the topic. I don't know if they were cited by other authors. 

I have no joint publications with the PhD student. 

6. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

I have no reason to suspect plagiarism in the dissertation or in the 

publications on it. The author correctly cites the literature used. In confirmation 

of this opinion of mine is the negative result of the check made through the system 

in NDC for the presence of plagiarism. 

7. Literary awareness and competence of the author 

A large part of the presented facts and data, which are the basis of the 

research activity, are contained in open sources, both in Bulgarian and in other 

languages, which are cited correctly.  
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Here, the doctoral student really showed skill in being able to highlight the 

journalistic nature of some of them, applying research and especially analytical 

skills broken through scientific research justification, which proves undoubted 

competence on the subject.  

As already noted, this awareness is also confirmed by the large number of 

informational and archival sources that are correctly reflected in the study. 

8. Evaluation of the autoref. 

The proposed abstract is structured correctly, according to the requirements 

and adequately reflects the main points and scientific contributions of the 

dissertation work. 

9. Critical notes and recommendations 

The main critical comments on the dissertation and suggestions for 

improving the author's research in the future are as follows: 

First, Teodora Grozdanova approved her own assessment tool 

I believe that the dissertation would have acquired an even more 

generalized research appearance if it had assessed the quality of several different 

empirical studies, including in the system of the Ministry of Internal Affairs or 

other structures related to national security. This would provide her with a broader 

base of analysis and an opportunity to improve the model and measurement tool. 

I think that in the future the author could continue her work in this direction. 

Second, it would be expedient, based on the rich practical experience 

within Bulgarian army, to reflect other methods for empirical research and 

obtaining sociological data.  

If other methods are indicated, a comparison should be made between them, 

taking into account whether there are any differences in approaches and tools for 

assessing the quality of empirical studies. This will enable the author, in case of 

inconsistencies, to have them reflected in the limitations of the research activity.  

Chapter three is structured in five paragraphs and contains the main 

contributions of the PhD student. A comparative analysis of the applied 
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methodological tools was made throughout the entire period of the study. A 

selection of the approved indicators and criteria for measuring the social status 

was carried out, which creates conditions for improving the developed 

methodology with the aim of a more complete and more reliable study of the 

social category. 

Evaluation of the dissertation work 

The dissertation work of Teodora Grozdanova fully meets the requirements 

for obtaining the educational and scientific degree "doctor" in the scientific 

specialty: „Organization and management outside the sphere of material 

production (Administration and management of human resources in security and 

defense)“.  

I believe that the dissertation proposed for review is logically sound and 

written in good Bulgarian language. It can be published with little editorial 

intervention. 

Conclusion 

Bearing in mind the topicality of the developed dissertation, the precision 

of the exposition, the in-depth analysis of the research results, I propose to the 

esteemed jury to vote for awarding the educational and scientific degree „doctor“ 

in the specialty „Organization and management outside the sphere of material 

production (Administration and management of human resources in security and 

defense)“ by Teodora Velinova Grozdanova.  

  

Prepared by:__________Assoc.Prof. Elislav Ivanov, Phd  

  

  

Sofia, 05.12.2022 

 

 


