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Контекст и цели 

- Да се идентифицират актьорите и факторите, които влияят върху 
формирането на политиките и дискурсите за храната и земеделската 
земя като обществени блага; 

 
     Обосновка 

- Политиките в областта на селските райони, селското стопанство и храните 
се регулират от държавни и местни институции в интерес на: 

 

 По-широката териториална единица, за която те са отговорни; 

 Корпоративния капитал. 

 

 Следователно:  
  овластеността и участието във взимането на политически решения 

на най-засегнатите от хранителните политики (производителите на 
храна, ползвателите на земеделски земи, хората в риск от хранителна 
несигурност, безимотните селски жители) са поставени под въпрос. 
 

 



  

Ключови проблеми 
 
 Либерализация на пазара на земеделски земи, без постигнат 

обществен консенсус относно културната, икономическата и 
екологичната й ценност за местните общности и в национален 
мащаб; 

 
 Няма ясна политическа визия за развитието на агро-сектора; 
 
 Няма хранителни политики, адресиращи въпросите на 

хранителната сигурност и независимост на градските общности и 
на страната като цяло, нито публичен дебат по темата; 

 
 Няма широки публични дискусии относно социално-

икономическото въздействие на системата за преразпределяне 
на права върху селскостопанските земи.   

 

 

 

 

 

 



  

Данни от изследвания 
 
 Анализ на социалните мрежи; полу-структурирани дълбочинни 

интервюта; фокус-групи; количествени данни:   

 

Bulgaria Organic (Българо-швейцарска изследователска 

програма) 

IMPRESA (7РП) 

COST – Градско земеделие в Европа 

 

 Контент анализ на медийно съдържание 
  
 

 

 

 

 

 



  
Теоретична перспектива 
 
Свързващият и съединяващ социален капитал като ресурси за 

постигане на ефективно въздействие вурху местните и държавни 
политики чрез:  

 
 Идентифициране с общността; 
 Капацитет за формулиране на общи цели; 
 Колективно действие;  
 Социална и политическа омреженост; 
 Политическо овластяване. 
 
Ключова хипотеза: общности с по-високи нива на СК имат по-добри 

шансове да влияят на конструирането на политически дискурси и 
политики в областта на селскостопанските и хранителните 
политики, въпреки силата на лобитата на корпоративния капитал 
и градските 'дискурсни режими' върху тези политики.     

  

 
 

 

 

 

 



  
Ключови резултати: 

 
1. Актьорите: 
 

 Държавни и местни институции 
 Браншови съюзи на производители 
 Обединения на преработватели и търговци 
 Неправителствени организации 
 Академични кръгове 
 Медии 

 
2. Ключови етапи в конструирането на политически дискурси относно 

храната и селскостопанския сектор  (по M. Woods, 2008: New Labour's 
Countryside, British Rural Policy since 1997) 

 Описание на агро-хранителния сектор на базата на наративи върху 
съществуваща статистика, публични “разкази” и ежедневно знание (държавните 
и местни институции, НПО, академичните кръгове, медиите) 

 Идентициране на проблемите (академични кръгове, браншови съюзи) 
 Установяване на легитимност  - демонстриране на компетентност и капацитет да 

се изготвят решения и да се провеждат адекватни интервенции (държавни 
институции, обединения на търговци и преработватели) 

 Провеждане на политики (държавни интитуции, НПО)   

  

 
 

 

 

 

 



  
Main analytical findings - 1 
 
- There is a strong correlation between the instrumental motivation to farm 
(subsidies) and low bridging and linking SC 
 
- The lowest levels of social capital (SC) is seen among the producers, where the 
most common type of SC is the bonding one. In about half of the cases the social 
interactions between the producer and his/her local community, as well as between 
him/her and the  farming community are remarkably limited. This is manifested 
through reservation and social distancing from the neighbourhood community and 
other farmers, as well as expressed mistrust in local and state institutions.  The 
strongest social ties are within the family and close friends circles (bonding SC)  
 
- Producers and traders, because of market pressures, tend to be a lot more 
associative and demonstrating higher levels of trust in their own colleagues, as well 
as in the institutions   

  

 
 

 

 

 

 



  
 

Main analytical findings - 2 

 
- On the whole  producers do not have the potential to sustain a community in the 

sociological sense of the term - a group that identifies common interests and 
tasks in the area of  agriculture development and have the capacity and the will 
to influence the political discourse in the field, as in fact that development is not 
their goal but short-term instrumental goals of earning an income through EU 
and nationally funded projects. Exception – the organic farming community; 

           
- Civil initiatives and social movements are virtually non-existent in the formation 

of agro- and food-policy, with the exception of anti-GMO movement and anti-
fracking movement 

 
- Environmental NGOs have not demonstrated significant success in influencing 

agro-and food policies towards.     
 

  

 
 

 

 

 

 


