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ДОНА ПИКАРД, ГАЛИНА КОЛЕВА, МАРИАНА ДРАГАНОВА, 
АЛБЕНА НАКОВА, ЕМИЛИЯ ЧЕНГЕЛОВА 

ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАТО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО 
ПОЛЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РАМКА1 

Abstract: This article elaborates a comprehensive theoretical model for studying 
urban agriculture as a strategy for improving the quality of life of urban communi-
ties. The presented theoretical framework and methodology enable comprehensive-
ly addressing and studying the multi-faceted phenomenon of urban agriculture. The 
authors attempt to problematize the still unfilled gap in the theory of urban agricul-
ture. In accounting for the complexity of urban agriculture as a socio-economic and 
cultural phenomenon, the proposed theoretical frame includes the grounding and in-
terlinking of basic concepts such as: urban agriculture, quality of life, sustainable 
development, community and urban community. With a view to greater efficiency 
in the study of this diverse research field, the article grounds the need to apply an 
interdisciplinary approach that covers the sociological, economic and ecological ef-
fects of urban agriculture practices. This is complemented by an innovative inte-
grated socio-spatial approach that enables the use of spatial and territorial data for 
sociological and economic analysis. 
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Градското земеделие е феномен, който в световен план се разглежда ка-
то дейности и практики, допринасящи за повишаване на качеството на жи-
вот на местните градски общности и за устойчивото градско развитие, като 
съдейства за преодоляване на предизвикателствата, свързани с процесите на 
урбанизация – липса на социално общуване и кохезия, увеличаваща се 
градска бедност, хранителна и енергийна несигурност, силен екологичен 
натиск върху околната среда в градовете. 

Европейските изследователи на градското земеделие го приемат като со-
циално значима дейност в полза на обществото и околната среда (Vejre, 
Simon-Rojo 2015), интегрирана в градската жизнена среда и екологична сис-
тема, допринасяща за устойчивостта на градовете и за повишаване на качес-
твото на живот на градските общности чрез създаване на зелена градска ин-
фраструктура, чрез осигуряване на възможности за заетост и активна рекре-
ация в естествена среда и като цяло – допринасящо за по-здравословен на-
чин на живот. В редица публикации градското земеделие се определя като 
„структурно вградено в градската среда, в социалния и културен живот, 
икономиката и метаболизма на града“ (Lohrberg et al. 2016: 21). 
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В България градското земеделие е все по-популярно, но все още в пуб-
личния дискурс се експлоатира по-скоро като екстравагантна идея, видима 
в спорадични прояви на неправителствени и граждански организации. 
Практиките на градско земеделие не са интегрална част от официалната, 
институционално доминирана среда и визиите за градско планиране, ико-
номическо развитие, социална кохезия и екология. Така те остават извън 
контрола и санкцията на институциите, а значимият принос, който могат да 
имат за подобряване на социално-икономическия статус на градските общ-
ности, остава неизучен и следователно – неизползван. Като феномен, за 
който литературата и популяризираните практики аргументират, че има 
многоаспектно позитивно въздействие върху градските общности, градско-
то земеделие е интересен предмет на научно изследване, предлагащо ино-
вативен подход за анализ и интерпретация на сложни социални процеси и 
взаимовръзки между основните ключови актьори в обществения живот – 
гражданите, публичните институции, бизнеса и неправителствения сектор. 
Същевременно проблемното изследователско поле позволява да не се про-
пуска околната среда като природен ресурс, чието опазване е от ключово 
значение за устойчивото развитие на обществото и качеството на живот на 
индивидите и общностите. В този смисъл темата за градското земеделие 
като феномен с подчертана обществена значимост пряко поставя фунда-
ментални проблеми на широк кръг дисциплини и понятийни системи като: 
социология (качество на живот, неравенства, доверие, солидарност и соци-
ална кохезия, изграждане на общности, екологични нагласи и екологична 
етика, институционални и граждански нагласи и отношения към публични-
те ресурси, както и властовите отношения в достъпа до тях), икономика 
(устойчиви локални и иновативни бизнес модели, устойчиви модели на 
производство и модели на социално предприемачество, публично-частни 
бизнес партньорства, потребление на храна, ефективно използване на ре-
сурсите); екология и градоустройство (намаляване на ефектите от глобал-
ното затопляне в градовете, екологично образование и култура, устойчиво 
използване на градския поземлен фонд). Така градското земеделие предлага 
нов, неизучаван чрез фундаментални изследвания предмет за обществените 
науки, който позволява да се прилагат иновативни интердисциплинарни 
подходи за изучаване на многопластови социално-икономически, простран-
ствени и екологични проблеми. 

2. Методология за изследване на градското земеделие 
2.1. Цел, задачи и обект на изследването 
Целта на изследването е да се проучат и обяснят социалните, икономи-

ческите и екологичните механизми, чрез които градското земеделие пови-
шава качеството на живот в урбанизираните общности и допринася за ус-
тойчивото им развитие, както и да се идентифицират конкретните социал-
ни, икономически и териториални ресурси, които могат да бъдат използва-
ни за повишаване на качеството на живот на градските общности чрез град-
ско земеделие. Тази цел е насочена към установяване на социални, иконо-
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мически и екологични ефекти от градското земеделие (създаване на соци-
ална кохезия, укрепване на местната икономика и подобряване на качество-
то на околната среда) и се операционализира в следните задачи: 

– дефиниране на понятието „градско земеделие“ в контекста на съвре-
менните урбанистични процеси на примера на София2 и вписването на зе-
меделието в концепцията за устойчиво градско развитие и планиране чрез 
събиране, анализиране и разпространение на данни за съществуващи прак-
тики на градско земеделие и тяхното категоризиране по типове и потенци-
ална ефективност по отношение на социални, икономически и екологични 
проблеми в градска среда; 

– установяване на различните измерения на качеството на живота на град-
ските общности (икономически, социални, екологични и др.), повлияни от 
развитието на градско земеделие; 

– проучване на нагласите, мненията и оценките на градските жители за 
възможностите и ефектите на градското земеделие за устойчиво развитие 
на общностите, за повишаване на качеството на живот и социалната кохе-
зия, за подкрепа на местната икономика и предприемачеството и подобря-
ване на зелената градска инфраструктура. Конструиране на социалния про-
фил и мотивационната структура на гражданите според отношението им 
към практиките на градско земеделие; 

– идентифициране на заинтересованите страни и ключови актьори (граж-
дански субекти, публични институции, бизнес структури) за успешното 
развитие на градско земеделие като инструмент за повишаване на качество-
то на живот на градските общности и зелено градско развитие. Типологизи-
ране на различни модели на публично-частни партньорства, бизнес и соци-
ално предприемачество за ефективно използване на човешките и природни-
те ресурси, на техническата и институционална инфраструктура на града; 

– изработване на общи насоки за оползотворяване на наличните природ-
ни, социални и икономически ресурси на Столична община с оглед пови-
шаване на качеството на живота на градските общности. Формулиране на 
препоръки за управленски подходи и политики за устойчиво градско разви-
тие, включително чрез насърчаване и подкрепа на дейности и практики на 
градско земеделие. 

Обект на изследването са функционални общности от типа: съседски, 
приятелски, съмишленици със сходни интереси, ценности и стремежи за 
по-здравословен живот; формални и неформални групи: практикуващи зе-
меделци, сдружения за продажби и промотиране, вкл. фермерски пазари, 
групи за директни продажби в интернет, неправителствени организации, 
работещи в областта на устойчивото и екологично развитие, градско плани-

                                                         
2 Обхватът на изследването включва теоретично знание, приложимо за всяка урбани-

зирана селищна общност, но ограниченията на емпиричното изследване налагат фокуси-
ране само върху една общност, като изборът на гр. София е определен от разнообразието 
на пространствено-териториалните характеристики, наличието на вече съществуващи 
градско-земеделски практики, близостта до централни държавни институции и активни 
граждански структури. 
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ране и градска среда, образователни институции, прилагащи практики на 
градско земеделие и др. 

2.2. Основен понятиен апарат 
Градското земеделие има сложна структура, но трудностите при негово-

то изучаване идват не по линия на субектно-обектния му характер, а най-
вече поради необходимостта да се вземат под внимание сложните взаимов-
ръзки между различните елементи на обществения живот и среда, които 
биват засегнати при осъществяването на практиките на градско земеделие. 
За да се преодолеят тези гносеологически трудности, на първия етап на изс-
ледването е важно да се определи кои основни аспекти и социологически 
категории ще бъдат изучавани. 

Прегледът на наличната литература и предходните изследвания за град-
ското земеделие подсказват, че за да бъдат обхванати всички аспекти на то-
зи социално- икономически феномен е необходимо да се работи със след-
ните основни понятия: градско земеделие, качество на живот, устойчиво 
развитие и общност. 

Градското земеделие като социално значима дейност е предмет на изс-
ледвания от началото на 90-те години на миналия век, като дейност, която 
подпомага осигуряването на храна и допълнителни доходи на бeдните град-
ски жители в развиващите се страни (Dubelling et al. 2010). С разпростране-
нието на градското земеделие и в развитите страни в Европа и Северна 
Америка обаче изследователският интерес към феномена се насочва към 
онези негови характеристики, които определят неговата значимост не по 
отношение на производството на храна и задоволяване на базисни нужди на 
отделни индивиди и домакинства, а към неговите позитивни ефекти, върху 
по-големи социални групи и градски общности в икономически, социален и 
екологичен аспект (Lohrberg et al. 2016). Макар че традиционно земеделие-
то не се смята за дейност, съвместима с принципите за развитие на градска-
та среда, проблемите, свързани със съвременното урбанистично развитие, 
изискват иновативни подходи за осигуряване на устойчиво развитие (пак 
там). Тези подходи се базират, от една страна, на спазване на принципите 
на „триъгълника на устойчивостта“, включващ социално равноправие, еко-
логична съвместимост и икономическа ефективност (Carter 2001), а от дру-
га, излизат извън ограниченията на традиционни дихотомии като градско-
селско, чрез които не би могло да се отрази богатството на интересите и 
нуждите на хората и общностите, иновативните бизнес модели, образова-
телните, социалните и екологичните политики (Lohrberg et al. 2016). Най-
разпространената дефиниция на градско земеделие в световен мащаб е 
формулирана от FAO, според която градското земеделие (включващо и 
крайградско земеделски практики) представлява отглеждане на расте-
ния и животни във и около градовете. То осигурява хранителни про-
дукти от различни култури, животни, както и нехранителни продукти 
като ароматични и медицински растения, билки, декоративни расте-
ния и дървесни продукти. Градското и крайградско земеделие включ-
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ват и отглеждане на дървета за производството на плодове и материал 
за отопление, както и дървесни системи, интегрирани в производството 
на други култури (агролесовъдство и аквакултури)3. Градското земеде-
лие създава заетост, рециклира градски битови отпадъци, създава зелени 
пояси и засилва устойчивостта на градовете на изменението на климата. 
Това, което го отличава от традиционното земеделие, е неговата интеграция 
в градската икономическа и екологична система4. 

В нашето изследване дефинираме градското земеделие като социално 
значими дейности по отглеждането на растения и животни за храна в 
градска и крайградска среда, както и процеси, като преработка, марке-
тинг на продуктите и др.; дейности, които може да се осъществяват от 
индивидуални или колективни актьори, на общинска, държавна или частна 
земя, с пазарен или непазарен характер и предоставят като продукт освен 
храни и екосистемни, образователни и социални услуги и/или ползи. 

Качество на живот: Няма универсално определение за качество на живот, 
но най-общите показатели, с които това понятие се обозначава, включват 
следните измерения: икономическо благополучие, здравеопазване, образо-
вание, свобода, социално участие и възприемане на благосъстояние или 
удовлетворение (André, Bitondo 2001). В различните интерпретации понятие-
то качество на живот се възприема по-скоро като комплексна и многомерна 
категория, по-широкообхватна от разбирането за благополучие и жизнен стан-
дарт, защото включва и субективната, и динамично променящата се оценка за 
удовлетвореност от благосъстоянието на даден индивид или група от хора във 
физически, психологически и социален аспект. Удовлетворението е свързано 
и с възможностите, които индивидите/общностите разпознават в себе си за 
справяне с житейските предизвикателства, независимо от своя социален, ико-
номически или здравен статус (El Din et al.2013;Тилкиджиев 2009).  

За целите на настоящето изследване е релевантна по-обхватна дефиниция 
на понятието качество на живот, която да се отнася не толкова до отделните 
индивиди, колкото до техните общности. Както посочва Тилкиджиев: „качес-
твото на живот е интегрален показател на състоянието, постиженията и успе-
ха на индивида, на неговото семейство, общността и обществото както и на 
дейността на различните нива в управлението“ (Тилкиджиев 2009: 116). 

Ключови за изследователя са разграниченията между различните нива на 
разглеждане на интегралното понятие качество на живот: от една страна – 
обективните и субективните аспекти на качеството на живот, от друга 
– индивидуалното (нивото на отделния индивид) и социалното (нивото 
на обществото като цяло), както и между неговите познавателни, емо-
ционални и оценъчни аспекти (Тилкиджиев 2010: 37). Тъй като в изслед-
ването се търсят общностните показатели за качеството на живот (респ. 
благосъстоянието) на хората в градска среда, неговите параметри в местни-
те общности са в центъра на научния ни интерес. Това определя нуждата от 

                                                         
3 http://www.fao.org/urban-agriculture/en/ 
4 Пак там. 
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по-конкретно дефиниране на понятието „общностно качество на живот“. 
Приемаме определението, че то най-често се свързва с общностни фактори, 
ресурси и услуги, които членовете на общността смятат, че се отразяват 
върху личностното им качество на живот като качество на въздуха, транс-
порта, възможности за развлечения и др. (Sun 2005), които ги сближават и 
водят до социална сплотеност (кохезия) и социална интеграция. Така качес-
твото на живот влиза в своята социална функция за общностно социално 
сближаване и приобщаване на индивидите чрез поощряване за участие в 
социалния живот, според принципите на доброволността и равния достъп. 

В контекста на градското земеделие концепцията за качеството на живот 
в урбанистичен план е също така комплексна и многопластова – тя включва 
както социални, психологически и икономически аспекти, така и аспекти, 
свързани с околната среда, физическата среда и мобилността. Качеството на 
живот в градска среда обаче не се изчерпва само с наличността на опреде-
лени условия, то включва и удовлетвореността на хората от градските сис-
теми и подсистеми, качеството на публичните пространства, възможности-
те за отдих и спорт, субективното усещане за организацията на града (по 
отношение на функционалното зониране) и плътността на застрояване, дос-
тъпността на средата и т.н. (McCrea et al. 2011; Clark, Kahn 1988; Lora et al. 
2010; El Din et al. 2013). Устойчиво развитие: Съществуват различни оп-
ределения за устойчиво развитие, които акцентират на различни характе-
ристики според областта, за която се дефинират. Най-разпространеното и 
общо определение за устойчиво развитие го дефинира като такъв тип раз-
витие, което отговаря на нуждите на настоящето поколение, без да излага 
на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собстве-
ни потребности (World Commission 1987).  

В непосредствена връзка с понятието устойчиво развитие са и две други 
понятия, важни за градското земеделие като предмет на изследването: град-
ска устойчивост и устойчиво интегрирано градско развитие. Градска 
устойчивост може да означава жизнеността на един град като сложна сис-
тема, качеството на живот на гражданите и способността на природата да 
подкрепя градските дейности. Някои автори определят това понятие от 
гледна точка на икономическата градска устойчивост, на нейния потенциал 
да постигне качествено ново ниво на социално-икономически, демографски 
и технологични резултати, които в дългосрочен план засилват основите на 
градската система. Икономическа устойчивост на градската среда може да 
се постигне и чрез установяване на по-тесни връзки производител-
потребител чрез създаване на къси хранителни вериги и др. (Dubbeling et al. 
2010). Други автори акцентират на принципите, свързани със справедливост, 
равенство и участие на градските жители в процесите на управление на 
градските природни ресурси. Под градска устойчивост в екологичен аспект 
се разбира постигането на жизнеспособно равновесие на развитието на земя-
та и природните системи (Basiago 1999). Екологични характеристики на ус-
тойчивата градска среда са също създаване на зелена инфраструктура, еко-
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логично управление на хранителните отпадъци. Устойчивото интегрирано 
градско развитие предполага прилагане на интегриран подход по отноше-
ние на: 1) мерките за физическо градско обновяване; 2) мерките за подобря-
ване на образованието, икономическото развитие, социалното приобщаване 
и опазването на околната среда; 3) развитието на силни партньорства с учас-
тието на местните граждани, гражданското общество, местната икономика и 
различните нива на управление с цел справяне с различните предизвикател-
ства, пред които се изправят градските райони – икономически, екологични, 
климатични, социални и демографски (Европейска комисия 2014). 

За целите на изследване влиянието на градското земеделие върху качест-
вото на живот на градските общности понятията общност и градска общ-
ност са ключови. Една типология на социалните отношения, въведена от Ф. 
Тьониес, е разграничението, което той прави между „общност“ и „общество“ 
(Toennies 1957). Между отношенията на „общност“ и „общество“ съществува 
основна разлика, свързана с това, че зависимостите в „общността“ като пра-
вило са организирани в затворена, самодостатъчна система, докато отноше-
нията в „обществото“ са изградени на принципа на допълването. Подобна 
диференциация извежда Е. Дюркем. При него категорията „механична соли-
дарност“ е аналогична на отношенията на „общност“ при Тьониес, а „орга-
нична солидарност“ – на отношенията на „общество“ (Durkheim 1973). 

Социологията на модерното и постмодерното общество разгръща и до-
развива визията за общност. Според Низбет общността се поражда сред хо-
ра, които работят заедно върху общи проблеми, от автономното и колек-
тивно осъществяване на вътрешни цели и от съвместния живот при опреде-
лен кодекс от правила, до голяма степен изграден от самите членове на об-
щността (Низбет 1992: 28–29). Зигмунд Бауман извежда усещането за си-
гурност като ключова характеристика на общността. Анализирайки еволю-
цията на общността в модерното общество, той говори за нея в универсал-
ния смисъл като чувство, което обединява в себе си „сигурността на топлия 
кръг“ от съчувствие, разбиране и човечност, като свързващото чувство, во-
ля на хората, свързани заедно, поради нуждата да си помагат и живеят за-
едно и това, според него, е въпрос на чест и достойнство, а не толкова на 
материални придобивки и следване на правила (Бауман 2003). 

В българската научна мисъл един от най-известните изследователи на 
общностите Николай Тилкиджиев, определя общността като: „(...) форма на 
съвместен живот на хората, норми на съ-принадлежност, в които хората 
участват в общи, съвместни дейности, в които хората общуват помежду си, 
които дейности ги свързват заедно", като „... всяка съвкупност от човешки 
индивиди, влизащи помежду си в социални отношения, която съвкупност е 
създадена и съществува върху основата на поне един социално-значим 
признак, свързан с реализирането на една, няколко или на система от соци-
ални дейности“ (Тилкиджиев 2002: 28–31). 

От методологическа гледна точка за целите на нашия анализ дефиници-
ите за общност, дадени от Тилкиджиев, са най-релевантни. Неговата теоре-
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тико-методологическа рамка и понятийна схема за интерпретиране на общ-
ностно-груповия субстрат на социалността, използваме като основен позна-
вателен инструмент за изследване на многообразието от общности, пряко 
или косвено свързани с практиките на градско земеделие у нас. От схемата 
на Тилкиджиев за същностно диференциране на различни видове общности 
използваме два основни принципа за формиране на общността: 

1. Степен на реална свързаност: между индивидите в общността. Спо-
ред този критерий общностите се делят на социални категории, социални 
агрегати и социални обединения (Тилкиджиев 2002). 

2. Дейностна специфика: според това дали общностите са свързани с 
осъществяването на една основна или множество от обществени дейности 
или социални функции говорим за: а) органични социални обединения (то-
ва са общности като цялостен обществен организъм, като самовъзпроиз-
веждащо се и самодостатъчно обществено цяло); б) функционални социал-
ни обединения (социални групи и социални организации). Функционалните 
общности са свързани с осъществяването на определена основна социална 
функция или дейност (напр. семейство, трудов колектив, политическа пар-
тия и др.). 

Градска общност: понятието за градска общност е обект на интерпре-
тации и употреби в различен контекст и с различни характеристики. Класи-
ческите анализи на града (Зимел 2002; Weber 1992) се фокусират по-скоро 
върху анализ на цялостната социална характеристика на градовете като те-
риториални общности с обществена система, която има свои отличителни 
културни, икономически и политически черти и това е валидно както за 
прединдустриалната епоха, така и за индустриалните и постиндустриални 
градове. По-близо до съвременните социални процеси в градовете са урба-
нисти като Дейвид Харви (Harvey 1973) и Мануел Кастелс (Castels 1977), 
които разглеждат социалните процеси в градовете като резултат от глобал-
ното влияние на капитализма и новите модели на производство и потребле-
ние, а социалните общности в градовете – като концентриращи в себе си 
класови разделения и конфликти. И в двата случая понятието общност се 
разглежда от неподходяща за нашето изследване аналитична перспектива – 
или прекалено общо, или от гледна точка на предварително заложени соци-
ални проблеми и връзки. 

Градските общности, които са предмет на изследването, се идентифици-
рат предимно по признак на степента на реална свързаност и интегрираност 
между членовете им, което не изключва и дейностния аспект на конструи-
рането им. Затова предпоставяме многообразие и гъвкавост в избора на 
критерии за тяхното дефиниране. Така градските общности, обект на насто-
ящото изследване, имат няколко или всички тези признаци. Например, 
практикуващите градски земеделци се характеризират с общи ценности, 
интереси и дейностна ориентация, но виртуалната група в социалните мре-
жи е твърде разнородна – от потенциални актьори/привърженици или подк-
репящи градско земеделие до скептици; последните по-скоро можем да от-
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несем към нетрайните човешки обединения като „агрегати“ – променящи се 
и необвързани с каузите общности. 

Основната целева „градска общност“, обект на изследването, са 
практикуващите градско земеделие общности (communities of practice) 
(Wenger 1999). Задължителен елемент при дефинирането на „общност, 
практикуваща градско земеделие“ е наличието на поне един общ значим 
признак – обща/и дейност/и, споделени ценности, връзка между членовете, 
обща идентификация и др. Основен принцип при нея е доброволността, а 
основен признак за общност – участието. Общуването и взаимодействието 
са иманентни характеристики на тази общност. Пространствено-времевата 
обединеност е друг характерен признак за тази основна градска общност, 
практикуваща градско земеделие. Като микрогрупа тя се формира в опреде-
лено пространство и време (за разлика от виртуалните общности). 

2.3. Методологически подходи за изследване на градското земеделие 
Научното изследване на градското земеделие предлага възможност за 

прилагане на иновативен и интегриран социопространствен подход за 
анализ и интерпретация на сложни социални процеси и взаимовръзки меж-
ду различни актьори в обществения живот, с фокус върху опазване на 
околната среда като природен ресурс. С цел постигане на допълняемост и 
ефективност в изследваната предметна област, настоящата разработка се 
базира на интердисциплинарния подход, с който се търсят социологически-
те, икономически и екологични ефекти от практиките на градското земеде-
лие. Прилагането и на пространствено-териториалния подход, главно за 
оценка на пространствените параметри и ресурсната обезпеченост за градс-
ко земеделие в София, отразява комплексния (многомерен и многопластов) 
характер на изследвания феномен. Използването на пространствено-
териториални данни за социологически и икономически анализ не е 
новост в социални науки. Връзките между организацията на пространст-
вото и социалните отношения стават обект на научен интерес още от нача-
лото на миналия век (Park 1915; Thomas, Znaniecki 1918). Модерните техно-
логии за картиране и удобно боравене с голям набор от географски данни 
(включително мониторинг на тяхната динамика) обаче позволяват разгръ-
щането на интердисциплинарно поле, което има капацитета да разкрие мо-
дели на социални отношения, които са най-видими в личните, колективни-
те, икономическите и политическите интерпретации на конкретни и абст-
рактни географски пространства. Градското земеделие като феномен с мно-
гоаспектно социално-икономическо въздействие върху местната общност, 
но и обвързано с конкретни географски територии и особености на жизне-
ната среда, дава възможност за интердисциплинарно партньорство. Затова 
считаме прилагането на този подход за особено ценен и продуктивен както 
за конструиране на концептуално-понятийния фундамент (знания) на фе-
номена градско земеделие, така и за набиране на научно-приложни емпи-
рични данни за неговите проявления. От една страна, социологическият 
подход със своя потенциал за системно-функционално конструиране на 
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обекта и предмета на изследването и впоследствие за неговия „прочит“, 
анализ и интерпретация на емпиричните данни е основен, водещ методоло-
гически инструмент за концептуализация на това как ангажирането на раз-
лични общности в споделени социални и бизнес дейности води до засилва-
не на общностите връзки, до насърчаване на социалната включеност и по-
добряване на елементи на качеството на живот на градските жители. Той е 
и най-подходящ за анализ на социални взаимодействия и отношения между 
разнородни социални актьори. От друга страна, използването на пространс-
твено-териториалния подход за картиране и оценка на ресурсната обезпе-
ченост за градско земеделие в София дава възможност да се проследи взаи-
модействието между социално-икономическите процеси и пространствено-
екологичните подсистеми на градската среда и как те влияят/променят жи-
вота на населението. При определяне важността на индикаторите за общ-
ностно качество на живот се позоваваме на три различни подхода, иденти-
фицирани от Сън (Sun 2005). Първият и най-често прилаган, е систематич-
ният подход на подбор на важни за общността теми и тяхното декомпози-
ране до измерими индикатори по метода „отгоре-надолу“, където изследо-
вателите определят кои аспекти на градския живот са най-важни. Втори 
възможен подход е тези аспекти да бъдат дефинирани по метода „отдолу-
нагоре“, където гражданите биват оставяни да определят ключовите теми, 
които ги интересуват, чрез провеждане на качествени изследвания. Третият 
подход е институционален и се базира на презумпцията, че ключов фактор 
за подобряването на качеството на живот на общностите са техните органи 
на управление, следователно трябва да се оценяват постиженията на сек-
торните политики на местните власти за развитие на градовете (икономи-
чески, социални, екологични и културни). 

Заложените методологически подходи са адекватни за научно интердис-
циплинарно теоретично изследване на градското земеделие като перспекти-
ва за социално развитие. Интегрираният социопространствен подход осигу-
рява възможност за систематичност и консистентност в изучаването му. 
Прилагането на предвидения инструментариум допринася за необходимата 
операционализация на теоретичните конструкти и за формулирането на ем-
пирични индикатори за набиране на емпиричната количествена и качестве-
на информация, за установяването на статистически значими зависимости 
между демографските и социопрофесионални характеристики на изследва-
ния обект. Така чрез осъществената връзка на теоретично и емпирично ни-
во в социологическото познание се конструира теоретико-методологичес-
ката и концептуално-понятийната рамка за научна рефлексия върху градс-
кото земеделие в неговите субектно-дейностни, функционални и системни 
измерения и многоаспектно влияние върху градската среда и живота на на-
селението. 

2.4. Изследователски методи 
Друга съществена част от методологията на изследването е изборът на 

изследователски методи. Набирането на емпирична информация се извърш-
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ва с релевантни методи от двата основни класа социологически методи – 
качествени и количествени. От качествените методи са избрани следните 
конкретни методи за набиране на емпирична информация: 

– кабинетно проучване – включващо преглед на утвърдили се концеп-
ции, модели и практики в областта на устойчивото градско развитие в евро-
пейски и световен мащаб, свързани с повишаване на качеството на живот; 
документален и вторичен анализ на изследвания и налична информация по 
проблематиката в България и Европа; проучване на възможностите за раз-
витие на градското земеделие в България и по-конкретно на територията на 
Столична община, на потенциала на градското земеделие за подобряване 
качеството на живот на градските общности, както и предварително проуч-
ване на нормативната база и институционалната среда за неговото развитие 
в столицата; 

– дълбочинни интервюта с ключови представители на граждански гру-
пи и НПО, ангажирани в дейности на градското земеделие, с дистрибутори 
и производители на селскостопанска продукция, вкл. фермерски пазари и 
хранителни кооперативи, обслужващи структури, с представители на обра-
зователни и публични институции с потенциал за развитие на градското 
земеделие, както и с представители на местната власт; 

– експертни оценки на представители от различни обществени сфери – 
местна власт, бизнес, НПО и експерти от други релевантни направления; 

– фокус-групови дискусии с различни типове заинтересовани страни 
(активни участници в неформални общности и НПО, практикуващи градско 
земеделие, представители на местната власт, на образователни институции, 
на целеви градски общности в обхвата на изследваните райони като съседс-
ки общности, бизнеса и други); 

– изследване на случаи (case study): социално-икономическа и еколо-
гична оценка на съществуващи дейности и практики на градско земеделие; 

– представително за Столична община социологическо изследване за 
събиране на количествени данни за информираността, нагласите и отноше-
нието на гражданите към практиките на градско земеделие в три типа райо-
ни на територията на София (централен, жилищен комплекс и крайградски). 

Изследването на пространствено-териториалната обезпеченост за 
градско земеделие в София се извършва чрез методи на теренно обследва-
не, картографиране и сравнителен анализ на териториите, а оценяването на 
екологичния ефект от градското земеделие върху почвените и водните ре-
сурси и климата в градска среда – чрез метода на наблюдението, техничес-
ки измервания в лабораторни условия и на терен. Дaнните от обходите се 
събират в реално време и се синхронизират с други дигитални данни. Наб-
раната чрез тези техники информация, в комбинация със социологическите 
данни, ще бъде използвана за идентифициране на модели и тенденции на 
общностно градско развитие, свързано с отношението и използването на 
градските зелени пространства за повишаване на качеството на живот на 
градските общности. 
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Не на последно място по важност, компонент от методологията на изс-
ледването е осъществяването на екологична оценка. Тя се състои в про-
веждане на изследвания на агротехническите качества и съдържанието на 
опасни вещества в почвите в градска среда, където се отглеждат ядивни 
растения, както и оценка на потенциала на градското земеделие да регене-
рира зелени градски пространства във влошено състояние и да намалява 
ефекта на градския топлинен остров. 

Заключение 
В заключение предложеният тук теоретичен модел за изследване на 

градското земеделие като стратегия за повишаване качеството на живот на 
градските общности и разработената теоретична рамка и комплексна мето-
дология дават възможност едно такова многоаспектно явление като градс-
кото земеделие да бъде цялостно изследвано и представляват принос към 
теорията на градското земеделие, която особено у нас, но също така и в 
международен научен план, е все още една недостатъчно развита теоретич-
на ниша. Приложението на теоретико-методологичния модел към изследва-
не на градското земеделие има и пряка практическа насоченост и последст-
вия, доколкото позволява не само да се пресъздаде цялостната картина на 
възможностите за развитие на градското земеделие на територията на Сто-
лична община, но и да се отчете постигнатият напредък в тази област и да 
се идентифицират проблемите и предизвикателствата. Използването на ин-
тердисциплинарния подход на този етап доведе до осветляване на интерес-
ни несъответствия между интерпретациите на важността на определени 
общи градски пространства от различни социални актьори и институции, на 
разминаващи се техни приоритети за развитие на тези пространства, което 
позволява на следващ етап и извеждане на модели на гражданско участие в 
градското планиране и развитие. 
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