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Въведение 
 

Интелектуалният резултат (ИР) „Национални казуси: насърчаване на биологичното 

земеделие чрез обучение по биоторове“ има основна цел да анализира/оцени съвременното 

състояние във всяка страна-партньор на съществуващите учебни планове за обучение по 

биоторове и наличието на „зелени“ подходи в тях; схемите за оценка на компетентността; 

класификациите, основани на компетенции и т.н. Разработването на този ИР е 

задължително условие за реализиране на ИР2: Bio-FIT Паспорт за квалификациите ИР4: 

Програма за обучение Bio-FIT и ИР5 Bio-FIT Наръчник за обучители/обучаващи се. 

Проучването обхваща преглед на документи и акумулиране на резултати от 

събеседване и се провежда в България, Кипър, Гърция и Унгария с цел получаване на 

актуална информация на национално ниво и извършване на задълбочен анализ на 

съвременното състояние по следните основни теми: 

• съвременно състояние на обучението, което се предлага във всички страни 

партньори по проекта; 

• основни национални структури / институции, участващи в обучението по 

биоторове; 

• национални / Европейска законодателна рамка и политики; 

• оценка на образователните нужди / недостатъци в тематичната област на 

проекта; 

• съответствие с националните/Европейските приоритети за ПОО (прилагане 

на ЕКР/НКР и EКПОО) и представяне на рамка с общи референтни точки за 

съществуващите нужди от разработване на програма за електронно обучение. 

Резултатите от изследването и разработването на ИР са организирани за период от 7 

месеца (1-7 месец от началото на проекта) и обхващат следните две фази: 

• 1-ва фаза: Методология на изследването / разработване на инструменти 

и събиране на информация.  

През тази фаза бе изработен основният подход за провеждане на националните 

проучвания; бяха определени съдържанието на средствата за проучване, процедурата за 

провеждането им и обхвата на анализа; бяха определени окончателната версия на 

въпросника и метода за събиране на данни след оценка на съдържанието и адекватността 

на обхвата (вж. Приложение 1: Инструменти на изследването). 

По време на тази фаза беше организирано събирането на специализирана 

информация в Европа и особено в страните-партньори на Bio-FIT чрез прилагане на 

проучване и събиране на информация от фокусни групи. 
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• 2-ра фаза: Анализ на данните и извеждане на заключения.  

По време на тази фаза данните за документния анализ и тези, събрани от 

респондентите бяха събрани и обработени на национално ниво. Въз основа на получената 

информация бяха разработени национални казуси, които представят специфичен за 

страната преглед на съществуващите образователни потребности в областта на проекта и 

перспективите за разработване на обща рамка на проекта. 

В резултат на интегрирането, валидирането и тестването на разработените 

национални казуси се изготвя настоящият обобщен доклад. Получените данни и 

заключенията, направени на национално и европейско ниво, са обобщени и популяризирани 

чрез създадената мрежа за дисеминация на проекта. 

 

Национална законодателна рамка и политики в областта 

на биологичното земеделие и екологосъобразните 

технологии 
 

Съвременно състояние на проблема в държавите-партньори 

Секторът биоторове, като част от практиките за биологично земеделие в страните-

партньори се разработва в съответствие със съвременното определение за селско 

стопанство, прието в ЕС и по света и съответните национални стратегии за насърчаване на 

биологичното земеделие.  

Според данни на МЗХ и решения на Отдела за агроекология, в България се прилагат 

методите за биологично земеделие, включително използването на биоторове, върху 8 364 

ара обработваема земя от 2003 г. В Кипър, с приемането на Плана за развитие на селските 

райони (2004-2006 г.) от Министерството на земеделието, природните ресурси и околната 

среда, биологичното земеделие се подобрява значително и според статистическите данни 

за 2014 г., Кипър има обща площ от 3 890 ара, култивирани като органични. 

Селскостопанските площи в Гърция, които са обект на биологично земеделие, следват 

тенденция на бързо нарастване от 52 090 на 192 930 ар между 2000 и 2007 г., а след това - 

рязък спад до 116 420 ара площ през 2010 г., представляваща 3,3 % от ИЗП на страната. В 

Унгария понастоящем има 130 609 ара сертифицирана органична земя, която представлява 

2,3 % от общата селскостопанска площ. Несъмнено във всички страни партньори, 

биологичното земеделие с всичките му аспекти (включително производството и 

приложението на биоторове) се счита за стратегически икономически сектор, който 

допринася за установяване на баланс между основното производство на храни и 

значителното увеличаване на заетостта със съществена защита на околната среда. 
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Национална законодателна рамка и политики в областта на селското стопанство 

Във всички страни-партньори съществуват установени законодателни рамки и 

политики в областта на селското стопанство, които наред с всичко друго, очертават общата 

рамка за приложение на биоторовете. Тя е определена и регулирана от съответните органи 

чрез програмни документи, издадени от тях. Така, в България действащата законодателна 

рамка включва Национален план за развитие на селските райони 2000-2006 г.; Национална 

стратегия за опазване на биологичното разнообразие (1995 г.); Национална екологична 

стратегия (2000-2006 г); Стратегия и план за изграждане на капацитет на Република 

България (2005-2012 г.). 

В Кипър, биологичното земеделие се регулира от Закон за биологичното 

производство 160 (J“ / 2001 г. Законът се прилага от Министерството на земеделието, 

природните ресурси и околната среда (МЗПРОС) – юридическият орган, който отговаря и 

за Националната наредба за специфични въпроси, засягащи биологичното земеделие. В 

Гърция, нормативната уредба обхващаща следните правила: CMD № 245090 / 11.01.2006 г. 

(ДВ бр.157 / Б / 2006 г.), РМ № 336 650 / 22.12.2006 г. (ДВ бр. (Бюджет № 1114 / Б / 2007 г.) 

и ПМС № 295 194. 22.04.09 (Държавен вестник 756 / Б / 2009). В Унгария действащият 

нормативен документ е Националната стратегия за развитие на селските райони, одобрена 

от унгарското правителство през 2012 г., която има за цел да генерира търсенето на 

висококачествена, свободна от ГМО местна храна. Предвижда се да се изготви подробна 

програма за развитие на сектора, включително преструктуриране на законодателната рамка 

в съответствие с всички регулаторни изисквания от законодателството на ЕС. 

 

Препятствия и ограничения в приложението на биологичното земеделие и 

биоторовете 

Прилагането на биологично земеделие и биоторове преминава през отговор на набор 

от въпроси, сред които: 

• Как да се прилага биологичното земеделие като стратегия за борба с много от 

негативните ефекти на конвенционалното селско стопанство (например, замърсяване и 

загуба на почвено плодородие)? 

• Как биоторовете могат да подобрят растежа на растенията като алтернатива 

на използването на традиционните химически продукти? 

• Как да се прилага високия потенциал на биологичното земеделие в полза на 

земеделските земи? 

• Как да се популяризират органичните практики и тяхната цел - повишаване 

на почвеното плодородие, на биоразнообразието и улавяне на парниковите газове? 

• Как да се намалят отрицателните ефекти от практиките на биологичното 

земеделие (например, увеличаване на замърсяването с азот или вредители)? 
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Необходимостта от използване на биоторове може да се обобщи със следните 

предимства: 

• Безразборното използване на химични торове води до замърсяване и 

заразяване на почвата, замърсява водните басейни, унищожава микроорганизми и полезни 

насекоми, което прави културите по-податливи на болести и намалява почвеното 

плодородие. 

• Търсенето е много по-високо от наличността. 

• Енергийната криза: изчерпване на суровините / изкопаемите горива и 

увеличаване на разходите за торове. 

• Изчерпване на плодородието на почвата, поради увеличаване на 

несъответствието между изнасянето и доставките на хранителни вещества. 

• Нарастваща загриженост за опасностите за околната среда. 

• Увеличаване на заплахите за устойчивото земеделие. 

Дългосрочното използване на биоторове е икономично, екологосъобразно, по-

ефективно, продуктивно и достъпно за едрите и дребните земеделски стопани в сравнение 

с химическите торове. Основните предимства при използването на биоторове са свързани 

с: 

• Гаранция за 15-35 % допълнителен добив при повечето зеленчукови култури. 

• По-балансирано снабдяване с хранителни вещества, следователно  - по-

здравословни растения; 

• Подобрени физични и химични свойства на почвата, като капацитет за 

задържане на вода, буферен капацитет. 

• Подобрена биологична активност на почвата; микориза; структура на 

почвата. 

• Повишено съдържание на органични вещества в почвата и буфериране на 

почвата по отношение на киселинност, алкалност, соленост, пестициди и токсични тежки 

метали; 

• Бавно отделяне на хранителни вещества и поддържане на остатъчния общ 

органичен запас. 

• Насърчаване на растежа на полезните микроорганизми и земни червеи и 

принос за потискането на някои растителни болести и паразити, пренасяни в почвата: 

биоторовете могат да действат като пестициди. 

Основните ограничения в прилагането на биоторовете могат да бъдат обобщени 

като: 

• Липса на информация и осведоменост относно биологичното земеделие и 

производство - недостатък, който националните планове за развитие на селските райони са 

включили в дневния си ред; 

• Ограничени знания и ноу-хау за отглеждането на биологични култури. 
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• Липса на ефективни маркетингови стратегии; на желание или възможност за 

предлагане на пазара на био-продукти. 

• Липса на достатъчна осведоменост за биологичното земеделие в страните-

партньори по проекта; 

• Липса на технологична платформа, която да обединява усилията на 

индустрията и гражданското общество при определянето на приоритетите за биологичните 

научни изследвания и защитата им в сътрудничество с политиците, за насърчаване на 

научните изследвания в областта на биологичното земеделие. 

 

Целеви групи за реализиране на политиките за обучение в 

областта на биологичното земеделие 
 

Визия за развитие на сектор биологично земеделие (БЗ) чрез образование 

на Европейско и национално ниво 

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) е включена в концепцията на 

проекта Bio-FIT и подкрепя неговата философия. Тя изостря необходимостта от ПОО на 

специалистите, работещи в областта на приложение на зелените биотехнологии, за 

подобряване на селскостопанския сектор, притежаващ висок капацитет за трудова заетост. 

Целевите групи на проекта Bio-FIT се нуждаят от специализирано обучение в 

рамките на зелената биотехнология и особено по биоторове. Този тип обучение може да 

допринесе за изграждането на мост между технологиите и селското стопанство и да въведе 

био-иновации в устойчивото развитие на селскостопанския сектор. 

Целевите бенефициенти на Bio-FIT са учители / обучители по ПОО, инструктори във 

фирми, ръководители на ПОО, професионалисти в областта на професионалното 

ориентиране, ръководители на училища / ПОО институции, които обхващат следните 

основни професионални категории: специалисти в селското стопанство, горското 

стопанство и риболова - агрономи; биолози, ботаници, зоолози и сродни професионалисти; 

химици; селскостопански техници; специалисти по опазване на околната среда; земеделски 

съветници; земеделски инспектори; учители по ПОО; ръководители на производство в 

селското и горското стопанство; агро-икономисти. 
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Съвременно състояние на обучението в страните-

партньори по проекта 
 

Кратък исторически преглед на образованието в аграрния сектор 

Образованието, свързано с аграрния сектор има дългогодишни традиции във всички 

страни-партньори и понастоящем е добре развито. Предлага се главно от висшите учебни 

заведения като формално образование и (Продължаващо)ПОО чрез различни видове 

учебни програми и курсове от различни категории - от обучение за начинаещи до тези за 

напреднали, които се нуждаят от специализирано обучение. 

Тези учебни заведения действат като национални центрове за селскостопански 

науки, образование и бизнес със съответното социално признание. Те съсредоточават 

дейността си върху: 

• осигуряване на висококачествено образование, ориентирано към 

собучаващите се, гарантиращо конкурентоспособност на националния, европейския и 

световния пазар на труда; 

• постигане на резултати от научни изследвания, осигуряващи тяхното бързо 

въвеждане в практиката; 

• привличане на индивидите, ангажирани с граждански добродетели, способни 

да създават политики и стратегии в селскостопанския сектор; 

• запазване и насърчаване желанието на участниците за знание и ценностите на 

националното селскостопанско образование и наука. 

 

Формално / неформално образование по биоторовете: програми, обучаващи 

институции, системи за обучение и подготовка, тенденции и проблеми 

Основният принцип в образователната система на всички страни-партньори е, че 

всеки човек има право да получава и всяко лице или институция има право да предоставя 

образование или обучение. 

Що се отнася до ПОО - то е и национален приоритет. Целта му е да осигури 

специфичен подход към образованието, високото качество на ученето през целия живот и 

установяването на връзка между образованието и реализацията на пазара на труда. 

Като цяло, на национално ниво ПОО се предлага в публични, полу-правителствени 

и частни институции, като средни училища за професионално образование и обучение, 

художествени училища, спортни училища, колежи за професионално образование и 

обучение и центрове за професионално обучение. То се организира в групи от дейности в 

горната степен на средното образование, на следдипломно ниво, при висшето образование, 

като стаж и в други форми на обучение, като широк спектър от формални или неформални 

дейности в областта на ПОО, както в работата, така и извън нея (напр. обучение на заети, 
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обучение на безработни, обучение на други групи, изложени на риск от изключване от 

пазара на труда, обучение на възрастни). 

Въпреки специфичните за отделните страни политически приоритети, общите в 

областта на ПОО са съсредоточени върху: 

• Прилагане на стратегията на ЕС за ПОО. 

• Насърчаване на образователната реформа на всички етапи на образование. 

• Непрекъснато повишаване на квалификацията и уменията, за да се отговори 

на нуждите на пазара на труда. 

• Увеличаване на участието на жените. 

• Разработване на национални квалификационни рамки и тяхното прилагане. 

• Функциониране на системата за професионални квалификации. 

• Свързване на ПОО с нуждите на пазара на труда, повишаване на 

професионалните квалификации на хората, укрепване на перспективите им за заетост и 

социално сближаване. 

Основните тенденции и проблеми, свързани с ПОО по биоторовете, са насочени към: 

• Създаване на социални и икономически реформи, съответстващи на 

възможностите за професионално образование и обучение в национален мащаб, чрез 

подобряване на инфраструктурата на системите за образование и обучение, включително 

инфраструктура за продължаващо обучение, акредитация, валидиране и сертифициране на 

квалификациите. 

• Повишаване на образователното ниво на населението чрез насърчаване на 

продължаващото обучение и укрепване на пригодността за заетост на млади, безработни и 

икономически неактивни жени. 

• Разширяване на достъпа до различни системи и форми на образование и 

обучение за всички граждани и улесняване на връзките с пазара на труда. 

• Подобряване на научноизследователската и развойна дейност, включително 

прогнозиране на уменията и изследване на икономическите и социални резултати от 

образованието и обучението. 

• Разширяване на обществената подкрепа за ПОО - насърчаване на частния 

сектор да се включи в развитието на образованието и обучението; 

• Модернизиране на учебните методи и учебни програми, които да включват 

използването на е-технологии в преподаването. 

• Подкрепа на системите за образование и обучение на хора със специални 

нужди и хора в неравностойно положение. 

• Подобряване на уменията на учителите до ниво, по-високо от техните 

основни професионални умения и / или уменията, придобити по време на професионалния 

им опит. 
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• Укрепване на административния капацитет на публичния сектор чрез 

обучение и развитие. 

• Насърчаване на сътрудничеството между съответните заинтересовани 

страни, включително създателите на политики, учителските съюзи, синдикатите, 

политическите партии, асоциациите на родителите и учениците за учене през целия живот 

на национално, регионално и местно ниво. 

 

Съответствие с национални/европейски приоритети за 

ПОО (прилагане на ЕКР/НКР и EКПОО) 
 

ПОО е важна и видна част от стратегиите за учене през целия живот (2014-2020 г.) 

на всички страни-партньори. Основните действия, предназначени да постигнат целите на 

стратегията, включват, наред с другото, разработването на национални квалификационни 

рамки и насърчаването на система от професионални квалификации. 

Отличителна черта на тази стратегия е нейният всеобхватен подход, обхващащ 

всички области на обучение: от предучилищното образование и обучение, до 

продължаващото обучение за възрастни. 

 

Национални квалификационни рамки за ПОО 

Националните квалификационни рамки за обучение през целия живот на 

партньорите (НКР) стартират официално през последните 5-7 години, в съответствие с 

Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР) и са самостоятелно сертифицирани спрямо 

квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (QF-

EHEA). 

НКР са рамки от осем/девет нива (включително подготвително ниво 0). Те обхващат 

всички нива и видове квалификации от всички подсистеми на образованието и обучението. 

С развитието на националните квалификационни рамки всички форми на 

формалното (т.е. предучилищното, основното и средното общо образование, 

професионалното образование и обучение (ПОО) и висшето образование), неформалното и 

самостоятелното обучение се координират, резултатите от тях се акредитират и 

класифицират в нива, в съответствие с ЕКР. 

 

Разработване и въвеждане на НКР 

Основната роля на НКР е да класифицира квалификациите според предварително 

определени нива на обучителните резултати, като по този начин повишава прозрачността и 
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ясното разбиране на нивата на националната образователна система и улеснява 

мобилността и признаването на квалификациите. 

Идеята (в дългосрочен план) е да се свърже НКР с оценката и присъждането на 

квалификации, но и с по-широки реформи и процедури за осигуряване на качеството. 

Целта на НКР е да разработи и приложи рамка, която да може да работи извън 

формалното образование и да позволява да се присъждат квалификации в съответствие с 

единни критерии. 

НКР работи като механизъм за превод и изясняване на квалификациите, който ще 

им позволи да бъдат лесно идентифицирани и разбрани чрез прилагането на набор от 

инструменти, които да ги опишат по отношение на резултатите от обучението. 

НКР подкрепя обучаващите се, които желаят да пътуват от една страна в друга, или 

да променят своето призвание и / или дори своя курс на обучение. 

Освен, че предлага прозрачност НКР е важен инструмент за подпомагане на 

националните реформи и нужди, като например създаване на система за валидиране на 

неформалното обучение, подобряване на качеството на образованието, модернизиране на 

учебните програми и засилване на отчетността. 

 

Перспективи за изпълнение на НКР 

НКР се реализира като инструмент за подпомагане на ученето през целия живот, 

който улеснява достъпа, прогреса и участието на всички учащи се в образованието, както 

във формалната така и извън формалната образователна система. Процесът на 

присъединяване обхваща няколко взаимно свързани и логично следващи етапа, които се 

финализират чрез издаване на сертификати за квалификация, дипломи и EUROPASS 

документи, съответстващи на съответното ниво на НКР и свързани със съответното ниво на 

ЕКР. 

Тези фази включват: 

• Проектиране, широки обществени консултации и развитие на правната 

основа: консултиране със заинтересованите страни относно политиката на НКР и 

въздействието върху ресурсите. 

• Подготвителни стъпки към изпълнение на НКР: разпространяване на 

обществена информация за НКР. 

• Изпълнение на НКР: разработване, прилагане и преглед на процедурите на 

НКР. 

• Съгласуване с ЕКР. 
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Структура на НКР и съответствие с ЕКР3 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

КИПЪР 
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ГЪРЦИЯ 

 

 

УНГАРИЯ 
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ЕСТК срещу националните системи за класификация  

Един от основните приоритети на ЕС за ПОО е съсредоточен върху подобряване на 

връзките между ПОО и пазара на труда и върху подпомагането на интеграцията в системата 

на ПОО на по-малко облагодетелстваните групи. За реформиране на съществуващата 

система за ПОО, се разработва съгласуван подход, включващ изпълнението на всички ПОО 

инструменти на ЕС: ЕКР, EКПОО, ECTК, EQARF, EUROPASS. Сред тях EКПОО играе 

ключова роля, тъй като целта й е да улесни идентифицирането, трансфера и сливането на 

придобитите компетенции от образователните системи на различни държави и различните 

образователни системи в рамките на една и съща страна, в опит да се придобие 

степен/квалификация. 

EКПОО се основава на принципите, понятията и процедурите, разработени от 

държавите-членки в сътрудничество с Европейската комисия и одобрени от Европейския 

парламент и Съвета на 18 юни 2009 г. 

В момента EКПОО функционира във всички страни-партньори. След стартирането 

на EКПОО, се изгражда модел на стандарти за ПОО, основаващ се на принципите на 

EКПОО. Този модел се формира чрез преразглеждане на съществуващите стандарти за 

професионално образование и обучение от различни професионални области. Моделът 

съдържа набор от единици, всяка от които включва резултати от обучението, описани чрез 

знания, умения и компетентност. Той е съобразен с НКР/ЕКР и критериите за оценка на 

осигуряването на качеството. 

 

Оценка на образователните нужди / недостатъци в 

тематичната област на проекта и представяне на обща 

рамка за съществуващите нужди от разработване на 

програма за електронно обучение 

 

Изграждане на система за секторни квалификации, основана на умения 

Образователните изисквания за придобиване на квалификация по дадена професия, 

определят задължителните професионални компетенции, които трябва да бъдат придобити 

по време на практическото обучение. Образователните изисквания се определят според 

ПОО професията. Те включват: 

• Изисквания относно минималната квалификация и входно ниво. 

• Описание на професията - трудови дейности, отговорности, лични 

характеристики, специфични условия на труд, оборудване и инструменти. 

• Възможности за продължаващо професионално обучение. 
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• Възможности за професионална реализация в съответствие с националните 

класификации на длъжностите и професиите. 

• Цели на обучението - общо задължително професионално обучение за всички 

професионални области; задължително професионално обучение за всички професии от 

професионалната област; задължително специално професионално обучение. 

 

Избор на ключови квалификации за ПОО в областта на биоторовете 

Специалистите по ПОО, оценени като посредници на важни знания и умения за 

биоторовете, са следните: 

• Преподавател ПОО по селско и горско стопанство - Агрономия 

• Преподавател ПОО по Биология, ботаника, зоология и сходни професии 

• Преподавател ПОО по химия 

• Агротехник 

• Преподавател ПОО по ОПС 

• Консултант в селското стопанство 

• Инспектор в селското стопанство 

• Преподавател по професионална подготовка в ПОО 

• Ръководител в селското и горското стопанство 

• Икономист, селско стопанство 

• Експерт по професионално / кариерно ориентиране 

 

Основните групи умения, които се изискват, включват: 

• Производство, продажби и умения за обслужване на клиенти за професии, 

ангажирани с предоставянето на екологосъобразни технологии и съвети за 

потребителите. 

• Умения за управление и координация на холистични и интердисциплинарни 

подходи към проектни решения за постигане на целите на икономическото, социалното 

и аграрното развитие. 

• Иновационни умения и аналитично мислене за идентифициране на 

възможности и създаване на нови стратегии. 

• Бизнес и предприемачески умения за тези, които се стремят да 

комерсиализират иновациите на нови продукти и да се възползват от потенциала на 

екологичните технологии. 

• STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) умения: общо разбиране 

за приноса на науката, технологиите, инженерните науки и математиката в процеса на 

прилагане на стратегиите за устойчиво развитие на селските райони. 
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Национални казуси – заключение 
 

• Правният статут на биоторовете на ниво ЕС не е добре дефинирано, въпреки 

че техните многобройни предимства в развитието на биологичното земеделие, са добре 

доказани. 

• Прилагането на иновационни концепции в съвременното биологично 

земеделие, изисква по-задълбочена информация относно ползите и ограниченията от 

приложението на биоторовете. 

• Във всички страни-партньори могат да се определят само няколко конкретни 

предложения за обучение по биоторове и не се наблюдават предложения за системно 

обучение за иновации в региона. 

• Съществува необходимост от широка информация за съществуващите 

възможности за обучение по биоторове във всяка страна-партньор по проекта. 

• Съществува очевидна необходимост от разработване на иновативна програма 

за обучение, предназначена за ПОО професионалисти и земеделски МСП, с предмет на 

дейност производство и прилагане на биоторове. 

• Разработването на обучителни материали е повлияно от различните 

национални реалности, представени в националните казуси. 

• Счита се, че е необходимо изграждането на специализирани електронни 

платформи, посветени на формалното / неформалното обучение по биоторове. 

• Въвеждане на дескриптори на ЕКР/НКР в проектирането на иновативни 

компетенции за обучение на целевите професионалисти. 

• Определянето на целеви групи за реализиране на политиката за обучение по 

биологично земеделие е извършено въз основа на предоставените национални проучвания. 

• Проектът Bio-FIT е добър шанс за подобряване на знанията и 

компетентността на доставчиците на ПОО и на специалистите, работещи в 

селскостопанския сектор в областта на производството на биоторове, които могат да се 

възползват от тяхното приложение. 

• Информацията и възможностите за сертифициране на компетенциите по 

биоторове са от съществено значение. 

• Проектът Bio-FIT ще предостави реален инструмент за подобряване на 

шансовете за работа на пазара на труда. 

 


