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Това проучване е част от проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на
56 633 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по
изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в
обществото.

Съдържание

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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Методология
Кратко описание на спецификите на проучването

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Цели на проучването
Изследване на отношението, предпочитанията, честотата и начините на
ползване на подкасти, установяване на потенциала им като мотиватор за
действие; извеждане на параметрите на идеалния подкаст; анализ на
възможностите за насърчаване на гражданската активност чрез дигитални
инструменти; оценка на удовлетвореността от средата в България

"
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Параметри на проучването

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

• Тип проучване: количествено, непредставително

• Целева група: население на възраст между 18 и 49 г. от цялата
страна
• Размер на извадката: n=230 души
• Метод: онлайн анкета по метода на отзовалите се
• Въпросник: специално разработен за целите на проучването

• Средна продължителност на попълване : 13.4 min
• Период на набиране на информацията: 11.01.2022-23.02.2022

• Контрол на информацията: всички анкети
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Кой се включи в проучването?
Пол

n=230, всички; n=155, 18-29 г.; n=57, 30-39 г; n=18, 40-49 г.

Образование

39%
61%

Статус

5%

27%

Работещ, ръков.длъжност

Полувисше/ Средно и поколеж
ниско

Безработен

37%
63%

30-39 г.

44%
56%

40-49 г.

39%

Варна
Пловдив

Перник
Русе
Бургас

Стара Загора

61%

1%
1%

72%

София (столица)

София област

8%

27%

Местоживеене

Добрич

25%

9%

Студент
Домакиня/ майчинство

67%

40%

Работещ, изпълн.длъжност
Свободна професия

Висше или
по-високо

Възрастова група

18-29 г.

14%
8%

Собственик/управ. на фирма

68%

Други (под 1%)

5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
8%
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Специфики на ползването на подкасти
Потребление  Предпочитания  Най-популярни подкасти 
Значими елементи  Теми  Използвани приложения  Подкастът като call-to-action

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Потребление

n=230, всички; представени са само показателите, за които има статистически значими разлики

Да

П О ТРЕБЛЕНИЕ П О В ЪЗРАСТОВИ Г Р У ПИ

С ЛУ ШАТЕ Л И /ГЛЕДАТЕ Л И П О ДКАС ТИ ?

18 – 29 г.

77%

30 – 39 г.

83%
• Преобладаващата част от целевата група ползва
подкасти.
• По-голям дял потребители има сред хората над
30 г., висшистите и работещите. Изглежда, че
подкасти се слушат в по-голяма степен от хора,
които вероятно са в процес на изграждане на
кариера и развитие. Сред по-младите и
студентите делът ползващи е по-нисък от
средния за извадката.

7%

100%

Висше или по-високо

n=57
n=18

Да

П О ТРЕБЛЕНИЕ П О О БРАЗОВАНИЕ
Да
Не

n=155

23%
93%

40 – 49 г.

Не

93%

Не
7%

n=129

Полувисше/ колеж

70%

30%

n=10

Средно или по-ниско

69%

31%

n=51

Да

П О ТРЕБЛЕНИЕ П О С ТАТУС
Собств./ управ. на фирма
Работещ, ръков.дл.
Работещ, изпълн.дл.
Своб.професия
Студент

4%
13%
12%
6%

96%
87%

88%
94%
72%

Не

28%

n=26
n=15

n=73
n=16

n=50
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Специфики на подкастите

n=190, ползватели

С К АК ВА П Р О ДЪЛ ЖИ ТЕЛНО СТ С А Е П И ЗОДИТЕ Н А
П О ДКАСТИТЕ, К О И ТО С ЛЕДИТЕ?

К АК ВИ П О ДКАС ТИ С Л ЕДИ ТЕ?

32%

38%
5%
15%

12%

3%
Само аудио

Основно аудио,
но и видео

Приблизително Основно видео, но
поравно аудио и
и аудио
видео

26%

39%

• Предпочитанията към аудио/видео подкасти на групите по пол, възраст и
образование са сходни (няма статистически значими разлики).

• Ясно изразени предпочитания има обаче по статус: собствениците/ управителите
на фирми само слушат (48%), работещите на ръководни длъжности, както и
студентите и хората със свободни професии основно слушат, но и гледат (46%). Поголям дял основно гледащи има сред работещите на изпълнителски длъжности
(17% при 12% средно за извадката).

До 30 минути
До 1 час

Само видео

• 1/3 от всички ползватели на подкасти само слушат, а 38% следят основно аудио, но
понякога и видео подкасти. Подкастите само с видео съдържание не са толкова
популярни.

До 15 минути

30%

Над 1 час

• Близо 70% от ползвателите следят подкасти с
продължителност над 30 минути, а 39% от тях
предпочитат да слушат/гледат над час. Средната
продължителност е около 45 минути.
• Мъжете предпочитат малко по-дълги епизоди в
сравнение с жените (средно 53 срещу 43 мин.) ,
както и работещите на изпълнителски длъжности
(около 50 мин. спрямо 40 мин. за работещите на
високи позиции и хората със свободни професии).
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Тематични предпочитания
ПОДКАСТИ С КАКВ А Т ЕМАТИКА С ЛЕДИТЕ ?
/ Т ОП 5/

68%

• Личностно развитие и
психология

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
n=190, ползватели

Тематичните предпочитания зависят от някои социално-демографски характеристики на
ползвателите и от техните предпочитания по отношение на аудио и видео съдържание. Според
данните:
Възраст:
„Общество и новини“ е тема за 18-29-годишните, но за останалите възрастови групи не е в топ 5. Сред 30-39годишните по-популярна е философската тематика, а сред 40-49-годишните – историята.

Пол:
Сред мъжете също „Философия“ е предпочитана пред „Общество и новини“, за разлика от жените, които я следят.

61%

• Лични истории на хора

49%

• Бизнес и
предприемачество

47%

• Наука и образование

45%

• Общество и новини

Образование:
Предпочитанията към темите не са свръзани с образованието на ползвателите
Статус:
Собствениците не следят „Общество и новини“, но следят „Философия“; хората на ръководни длъжности – също
не следят „Общество и новини“ за сметка на „Технологии“; работещите на изпълнителски длъжности следят
„Общество и новини“ и „Политика“, а лицата със свободни професии – всички от топ 5, плюс „Философия“.
Студентите не се интересуват особено от „Бизнес и предприемачество“, но пък в списъка им има „Общество и
новини“ и „Философия“.
Аудио/видео подкасти:
Тези теми са в топ 5 за предпочитащите само или основно аудио подкасти. Почитателите на видео и аудио
поравно „пропускат“ „Общество и новини“ и „Наука и образование“ за сметка на „Философия“ и „Технологии“.
Гледащите основно видео не се интересуват толкова от „Бизнес и предприемачество“, но пък добавят в
списъка си „Политика“ и „Спорт“.
Продължителност на епизодите:
Предпочитанията към темите не са свързани с продължителността на епизодите в подкастите. Това са топ теми
както на подкасти с къси, така и на подкасти с дълги епизоди.
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Предпочитани подкасти

n=190, ползватели

В пространството има огромно разнообразие от подкасти. В проучването са изброени общо

28%

192
подкаста, които аудиторията следи най-често – средно по 2 на човек.

12%
9%

40-49 г.

30-39 г.

18-29 г.
Свръхчовекът с Г. Ненов

15%

Свръхчовекът с Г. Ненов

53%

Свръхчовекът с Г. Ненов

44%

Говори интернет

11%

Говори интернет

17%

2&200

17%

Comedy Club podcast

10%

Пет стотинки

11%

Радиоточка 2

11%

Impact със Стан и Никола

10%

Impact със Стан и Никола

8%

Автентичност

11%

The Joe Rogan Experience

10%

Ratio

8%

Свободно падане

10%
n=119, ползватели

n=53, ползватели

n=18, ползватели, малка база
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Топ 10 български подкасти

К ЛАСАЦИЯ Н А V B OX7
https://www.vesti.bg/lyubopitno/top-10-bylgarski-podkasti-koito-da-slushame-6127392

1. Говори интернет

2. Inglourious Kunts

3. Дизайнът на нещата

4. Градски детектив

Един от най-известните и стари подкасти.
В него Еленко и Влади обхващат всякакви
теми от живота и бизнеса. В първата част
на всяко предаване обсъждат водещите
новини, а във втората, заедно със своя
гост разискват темата, зададена в
епизода. Двамата имат и няколко подподкасти – Дроб и чили, Транзистор,
Парите говорят.

Подкастът на най-големия сайт за кино в
България OperationKino.net е
задължителен за всеки кино любител.
Дринов, Благой, Влади и Марин ще ви
представят своя задълбочен кино анализ,
като ще го комбинират с много интересни
факти и забавна информация.

Сергей и Антон, двама дизайнери, които
ще ви въведат в света на графичния и уеб
дизайн, анимацията и видеото, рекламата
и маркетинга. Във всеки епизод канят гост,
експерт в дадена област, с когото
обсъждат някоя интересна тема от света
на дизайна, споделят за проблемите и
успехите, както и какво е да си
фрийлансър.

"Градски детектив" е подкастът, който ни
разхожда из София чрез много истории,
градски легенди и културни събития.
Създават го Ана, Яна и Радослав през 2018
г. И до днес подкастът е мястото, където
откриваме любопитна информация за
любимите си места в Столицата.

5. Свръхчовекът с Г. Ненов

6. Комеди клуб подкаст

7. 2&200 podcast

8. При Тото

"Свръхчовекът" е подкаст, който ни среща
с успешни хора в различни сфери. С над
200 епизода, Георги Ненов не спира да ни
запознава с млади, интересни и развили
се в различни сфери личности, за които си
струва да знаем.

Подкастът на Комеди клуба започва през
2016 г. с концепцията четирима души да
водят неангажиращи разговори, които да
забавляват публиката. Днес подкастът се е
разраснал до 5 отделни канала –
Обикновен, Клюки, Женски, Спорт и
Новини, в които се обсъждат актуалните
теми от деня и не само.

Орлин, Цецо и Фил създават своя подкаст
в края на 2018 г. и до днес са в челните
места на най-слушаните подкасти. Темите,
които обсъждат във всяко предаване са
различни, като засягат актуалните теми от
деня, политиката, изкуството,
философията. Тандемът създава епизоди,
както само със свое участие, така и с
интересни и забавни гости.

Подкастът на Тото от група СкандаУ е един
от задължителните български подкасти.
Във всеки епизод изпълнителят кани по
една известна личност, в своето малко, но
уютно студио. В непринуден разговор
гостите разказват любопитни истории от
професионалния и личния си живот.

9. Easy Talks with Izi

10. Свободно падане

През април 2021 влогърката и инфлуенсър
Изабел направи и свой собствен подкат. В
него тя споделя всичко, което намира за
интересно и иска да сподели с
многобройната си аудитория. Само за
няколко месеца подкастът на Изабел се
нареди сред най-слушаните.

Подкастът на актрисата Лили Гелева е
глътка свеж въздух сред българските
подкасти. Той възниква малко след
първия локдаун и не спира да търси
отговор на въпроса „Що е то щастието?“
Всеки епизод разглежда различна и
интересна тема, а форматите са толкова
различни, че достигат дори до медитация
с кучето ѝ Годо.
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Елементи при избор на подкаст

1

2

Изключително важно

3

4

5

Водещият/водещите

4.57

Възможността да науча нещо ново

4.56

Гостите, които участват

4.45

Начинът на представяне на съдържанието

4.42

Ценностите, които се споделят

4.34

Качеството на звука/ картината

4.29
4.20

Общата тематика/ насоченост на подкаста

4.10

Конкретните теми на епизодите

Потенциалът да промени мисленето ми

3.86

Съдържанието да е на достъпен език

3.86
3.57

Да се забавлявам
Продължителността на епизодите

3.07

Да се чувствам част от общност

3.03

Броят последователи на подкаста

• За най-младите и студентите в топ 5 на най-важните елементи
влиза и качеството на звука/ картината, те не държат толкова на
ценностите, които се споделят. За 40-49-годишните общата
тематика на подкаста е по-важна от водещия.
• Мъжете и хората със средно образование също държат повече
на качеството на звука/картината, отколкото на споделените
ценности.
• Тематиката на поста е по-важна от начина на представяне на
съдържанието за собствениците/управителите на компании и
хората на ръководни длъжности.
• Потенциалът на подкаста да провокира промяна на мисленето
или действие, както и чувството за принадлежност към общност,
не са сред водещите елементи при избора, вероятно, защото са
следствие, а не първопричина.

2.64

Езикът (български или чужд)
Популярността на водещите и/или гостите

n=190, ползватели

• Изборът на подкаст се осъществява на база на обективни
елементи, които всъщност гарантират качеството на
представеното съдържание.

К О ЛКО В А ЖНИ С А С Л ЕДНИ ТЕ Е Л ЕМЕНТИ , К О ГАТО
И З БИРАТЕ П О ДКАСТИТЕ, К О ИТО С Л ЕДИТ E?

Изобщо не е важно

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

2.05
1.66
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Ползвани приложения

n=190, ползватели

• Spotify и YouTube са двата основни канала, през които се
осъществява потреблението на такъв тип съдържание.

К О И П РИ ЛО ЖЕНИ Я И З П ОЛЗВАТЕ Н А Й -ЧЕС ТО , З А Д А
Т Ъ РСИ ТЕ П О ДКАС ТИ ?

Google
Podcasts
7%

• При най-младите разликата между двете приложения е поголяма – 75% ползват Spotify, а 67% - YouTube. С нарастване на
възрастта дяловете им стават по-близки, а при 40-49-годишните
се изравняват.

Друго
14%

• Няма разлика в предпочитанията към каналите в зависимост от
типа съдържание (аудио/видео) и в зависимост от
предпочитаната продължителност на епизодите.

SoundCloud
13%
Spotify
69%
Apple Podcasts
15%

YouTube
63%
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Подкастите като мотиватори
С ЛУ ЧВАЛО Л И В И С Е Е Н Е ЩО
Ч У ТО/ВИДЯНО В П О ДКАСТ Д А В И
П О ДТИКН Е К ЪМ Д Е Й СТВИЕ?

36%

55%

8%

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
n=190, ползватели; 69, посочили, че нещо в подкаст ги е подтикнало към действие

• Подкастите могат да бъдат сериозен (а вероятно и понякога неосъзнат) мотиватор за
действие. Над 1/3 от ползвателите споделят, че нещо чуто или видяно в подкаст се е
оказало call-to-action.
• Рядко подкаст може да се окаже стимул за генерална промяна (макар сред
ползвателите да има и такива). По-често такъв тип съдържание е подтик за развитие в
определена посока с малки стъпки. Подкастите провокират промени в поведението и
могат да бъдат основа за личностно развитие (25%), разширяват мирогледа и
стимулират четенето и търсенето на допълнителна информация (23%), насърчават
социалната ангажираност (18%) и грижата за здравето, както физическото, така и
менталното (16%).

• Данните не позволяват да се твърди, че има социално-демографски групи, които се
влияят в по-голяма или в по-малка степен от съдържанието на подкастите. Няма
значение и какъв тип е подкастът – аудио или видео, както и с каква продължителност
са епизодите – и дългите, и късите епизоди могат да повлияят положително на
аудиторията.
• Има обаче теми, които имат по-голям потенциал да провокират реакция. Такива теми
са „Бизнес и предприемачество“, „Екология“ и „Личностно развитие и психология“.

Да
Не
Не знам/ не си спомням

• Вероятността един подкаст да въздейства е по-голяма, ако привлича хора, които са
граждански активни и/или хора, които вече са участвали на доброволни начала в
инициативи за решаване на конкретен проблем или подобряване на средата.
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Идеалният подкаст
Продължителност  Формат  Начин на представяне
Допълнителни елементи  Теми

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Характеристики

n=230, всички

ТЕМИ

30%

21%

Лични
истории на
хора

7%

Личностно
развитие и
психология

Ф О РМА Н А П Р ЕДСТ А ВЯНЕ Н А С Ъ ДЪРЖА НИ ЕТ О

41%

•Свободен или слабо режисиран разговор
между водещ/и и гости

26%

•Коментар/анализ/ разговор с няколко
постоянни участници/водещи

21%

•Добре подготвен разговор с гост/гости или
интервю

6%

Д О ПЪ ЛНИ Т ЕЛНИ Е Л ЕМЕНТ И

Идеалният
подкаст

•Коментар/анализ/ разказ и мнение само
на водещия

24%
2%

6%

9%

До 5
мин.

6-10
мин.

11-15
мин.

15-30
мин.

30-60
мин.

63%

•Лични истории, примери

45%

•Представяне на подкрепящо съдържание

39%

•Забавни истории и елементи

37%

•Включвания от хора, извън основните
участници

7%

П Р О ДЪЛЖ ИТ ЕЛНОСТ Н А Е П И ЗО ДИТ Е

30%

Бизнес и
предприемачество

•Музика

Ф О РМАТ
47%

42%
25%

1-2
часа

3%

2%

Над 2
часа

Не знам

11%
Аудио формат

Видео формат

1%
Комбинация от
видео и аудио на
разл. платформи

Не знам
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Някои специфики
• Идеалният подкаст за мъжете е с по-дълга продължителност на
епизодите – между час и два (36%). Жените биха предпочели
по-кратки епизоди – между 30 и 60 минути (34%) или между 15
и 30 минути (28%). За мъжете е по-привлекателна комбинацията
между аудио и видео на различни платформи, докато за жените
е по-подходящ аудио форматът.

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

• Хората, които в момента не ползват подкасти, могат да бъдат
привлечени чрез кратки епизоди (до 30 минути) и комбинация
от аудио и видео или само видео съдържание.

• По останалите социално-демографски показатели (възраст,
образование, статус) няма значими различия.
• Хората трудно могат да бъдат „извадени“ от навиците си при
ползването на подкасти – характеристиките на идеалния
подкаст съвпадат почти напълно с характеристиките на
подкастите, които слушат най-често. И по-конкретно – за
следящите аудио подкасти идеалният подкаст е в аудио формат,
за следящите основно аудио, но и видео – само аудио или
комбинация от аудио и видео формат, а за следящите основно
видео е предпочитан само видео форматът. Подобни са
нагласите и по отношение на продължителността на епизодите
– за тези, които в момента следят епизоди до 30 мин.,
епизодите в идеалния подкаст трябва да бъдат между 15 и 30
мин. (66%); за следящите епизоди до час – между 30 и 60 мин.
(69%); за следящите епизоди над час – между 1 и 2 ч. (64%).
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Гражданска активност
Прояви  Себеоценка  Възможности за насърчаване  Конкретни действия

Характеристики на демокрацията
• Идеята за демокрацията извлича
своята морална сила – и
популярна привлекателна сила –
от два основни принципа:
1. Индивидуалната автономия:
Идеята, че никой не трябва да
бъде подвластен на правила,
наложени от други. Хората
трябва да могат да контролират
своя собствен живот (в
границите на разумното)
2. Равенство: Идеята, че всички
трябва да притежават еднаква
възможност за оказване на
влияние върху решенията, които
засягат хората в обществото.

• Едно нещо, което обединява
съвременните системи на
демокрация и което ги отличава
от древния модел, е използването
на представители на народа.
Вместо да участват директно в
законотворчеството, модерните
демокрации използват избори, за
да избират представители, които
хората изпращат да управляват от
тяхно име. Тази система е
известна като представителна
демокрация. Може донякъде да
се твърди, че е „демократична“,
защото до известна степен тя се
основава на двата принципа,
описани по-горе: равенство за
всички (един човек – един глас), и
правото на всеки човек на
известна лична автономност.

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
Източник: Съвет на Европа, Наръчник за обучение по правата на човека за младежи, със съкращения

• Най-явните начини за участие в управлението са
гласуване или кандидатстване за представител на
народа. При демокрацията, обаче, съществуват и
редица други начини за ангажиране в политиката и
управлението. Ефективното функциониране на
демокрацията зависи от обикновените хора, които
използват тези други начини, колкото е възможно
повече. Например:
• Висока информираност за решенията „в името
на народа“

• Споделяне на мнение – с представителите в
парламента, с медиите, или с групите, работещи
по конкретни въпроси.
• Усилия гласът на обикновения човек да бъде
чут, така че конкретни политики да бъдат
преразгледани. Най-ефективният начин е
присъединяване към групи със сходни искания и
интереси.
• Гласуване
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Гражданска активност и демокрация
К О И С А Т Р И ТЕ Н АЙ -СЪЩЕСТВЕНИ П Р О ЯВИ Н А
Г Р АЖДАНСКА А К ТИВНО СТ?

86%

• Да правиш неща, които подобряват средата,
без това да е твое задължение

60%

• Да гласуваш

50%

• Да участваш в доброволчески дейности

16%

• Да търсиш публична изява

13%

• Да ходиш по протести

11%

• Да се включваш в подписки и петиции

10%

• Да си политически активен (да членуваш в
партии и организации)

4%

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
n=230, всички

• Проявите на гражданска и политическа активност са предпоставки за
поддържане и развитие на демокрацията.
• Извеждането на гласуването на избори като основна проява на
гражданска активност (60%), заедно с осъществяването на дейности
по подобряване на средата (86%), но и търсенето на публични изяви
и участието в протести, показват, че участниците в проучването вярват
във възможностите на обикновения човек, чрез демократични
механизми, да влияе върху управленските решения и да допринася за
развитието на страната.
• Дигиталните образователни инструменти, вкл. подкастите на
подходяща тематика, насърчават ефективно гражданската активност.
Доказателство за това е фактът, че сред хората, които следят
подкасти, делът на тези, които са направили нещо за подобряване на
средата достига 91% (за сравнение при тези, които не следят е 72%).

• Да организираш подписки и петиции
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ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Себеоценка

n=230, всички

О Ц ЕНЯВАТЕ Л И С Е БЕ С И К АТО Г Р АЖДАНСКИ
А К ТИВЕН?

1%

7%

• Общо 70% от участвалите в проучването се оценяват като граждански
активни – от тях 18% са категорични в оценката си.
• Гражданската активност не зависи от пола, възрастта и статуса, но
зависи от образованието – сред високо образованите има по-голям
дял оценяващи се като граждански активни (76% при 53% сред хората
със средно образование).

18%

• Подкастите като дигитални инструменти имат значителен потенциал
за влияние върху поведението и действията на хората, които се
оценяват като граждански активни. Доказателства в подкрепа на тази
теза са делът на граждански активните сред ползващите подкасти –
74% (при 48% сред неползващите) и делът на граждански активните
сред хората, подтикнати към действие след чуто/видяно в подкаст –
85% (при 40% сред тези, на които подкастите не влияят по този начин).

22%

52%

Категорично да

• Граждански активните, макар и неособено доволни от качеството на
живот в България (виж слайд 25), са по-оптимистично настроени от
останалите, вероятно изхождайки от вярата си, че е възможно, чрез
демократични механизми, да постигнат желаната от тях промяна.

По-скоро да
По-скоро не
Категорично не
Не мога да преценя
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Насърчаване на активността
К АК ВО Б И В И Н АП РАВИЛО П О -АК ТИ ВЕН Г Р АЖДАНИ Н В
Б Ъ ЛГАРИЯ?

60%

• Ясен призив към действие, когато е очертан
даден проблем – т.е. какво зависи от мен и как
мога да го направя

49%

• Възможността да се включа към съществуващи
общности/групи/ организации с каузи, които
работят в България

40%

• Вдъхновяващи лидери, които да следвам

29%

• Да разбирам по-добре правата и
задълженията си на гражданин

27%

• Да знам как функционира държавата и как
мога да влияя на процесите в нея

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
n=230, всички

• Гражданската активност може да бъде насърчена чрез три подхода,
които не са взаимоизключващи се:
Чрез действие тук и сега – нужен ни е такъв човек за
решаване на такъв проблем;
Чрез вдъхновение – присъединяване към
общност/организация или следване на лидер;

Чрез информиране – за правата и задълженията на
гражданите и за функциите на държавата.
• Първият подход е се възприема най-добре от всички възрастови
групи, но изглежда, че допада най-много на 18-29-годишните. Тази
група има нужда (повече от останалите) и да се информира. 30-39годишните също могат да бъдат по-активни, ако към тях има
конкретен призив за действие. Те обаче имат нужда и от лидери и
общности, т.е. не само действие, но и вдъхновение.
• Хората, които следят подкасти биха възприели комбиниран подход –
за тях и действието, и вдъхновението, и информацията могат да
бъдат стимул към активност. Тези, които не следят, имат нужда найвече от ясен призив към действие.
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ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Конкретни действия

n=230, всички

В П О С ЛЕДНИТЕ 3 Г О ДИНИ У Ч АСТВАЛИ Л И С Т Е В
И Н ИЦИ АТИ ВИ ( Б ЕЗ З А П ЛАЩАНЕ), З А К О ИТО
С МЯТАТЕ, Ч Е С А Д О П РИ НЕСЛИ З А П О ДО БРЯВАНЕТО
Н А С Р ЕДАТА И ЛИ З А Р Е Ш АВАНЕТО Н А К О НКРЕТЕН
П Р О БЛЕМ?

• 78% от анкетираните в последните 3 години са участвали в някаква
гражданска инициатива. 80% от тях се оценяват като граждански
активни по принцип (сред неучаствалите този дял е 36%).
• Участието в граждански инициативи не зависи от пол, възраст,
образование и статус.

78%
Да
Не
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България като място за живеене
Оценка  Индекс на качеството на живот

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Обща оценка

n=230, всички

Д О К АК ВА С Т ЕПЕН С ТЕ С Ъ ГЛАСНИ И ЛИ Н Е С Т В ЪРДЕНИ ЕТО, Ч Е
Б Ъ ЛГАРИЯ Е Д О БРО М ЯС ТО З А Ж И В ЕЕНЕ?

Напълно съгласен/а

• Почти половината от анкетираните смятат, че България е добро
място за живеене.
• Няма статистически значими различия във вижданията за
живота в страната между отделните социално-демографски
групи, както и между социално ангажираните и обществено
активните и тези, които не се занимават с такива дейности.

14%

49%

По-скоро съгласен/а

35%

Колкото съгласен/а,
толкова и несъгласен/а

• Общата удовлетвореност от България като място за живеене
обаче изглежда в известна степен пожелателна на фона на
ниските оценки, които поставят участниците в проучването по
отделните показатели (виж следващия слайд).

34%

По-скоро несъгласен/а

14%

16%
Напълно несъгласен/а

Не мога да преценя

2%

0%
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ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Оценка по показатели

n=230, всички

Б И ХТЕ Л И О Ц ЕНИЛИ В К АКВ А С Т ЕПЕН Б Ъ Л ГАРИЯ Е Д О БРО И ЛИ Н Е Е Д О БРО М ЯС ТО З А Ж И В ЕЕНЕ П О С ЛЕДНИ ТЕ П О К АЗАТЕЛИ? / С РЕДН И/
Изобщо не е добро

-5
Природа и климат
Близост до семейство и приятели
Данъци
Възможности за работа и развитие
Финансова достъпност
Бизнес среда
Стандарт на живот
Екология
Отношение между хората
Придвижване и транспортна система
Култура/ политика в областта на културата
Образователна система
Инфраструктура
Здравеопазване
Манталитет
Политическа обстановка
Социална политика
Защита на правата на човека
Нива на престъпност, вкл. корупция
Медийна среда
Правосъдие и правосъдна система
ИНДЕКС НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Изключително добро

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

3.16
2.96
0.67
0.55

-0.03
-0.09
-0.46
-0.64
-0.69
-0.72
-1.20
-1.41
-1.47
-1.62
-1.83
-2.03
-2.08
-2.10
-2.41
-2.57

Особен проблем за България са правосъдието
и правосъдната система, медийната среда,
престъпността, човешките права, социалната
политика и политическата обстановка.

-2.99
-0.72
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ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Оценка по показатели

n=230, всички

КАЧЕСТВО НА ЖИВ ОТ – ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА / С РЕДНИ/
Изобщо не е добро

-5

-4

Изключително добро

-3

-2

-1

ИНДЕКС НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

-1.62

-0.77
-0.69

Граждански активен (категорично/ по-скоро да)
Граждански неактивен (категорично/ по-скоро не)

-0.65
-0.97

Участвали в инициативи за подобряване на средата
Неучаствали в инициативи за подобряване на средата

-0.68
-0.86

Собственик/ съсобственик/ управител на фирма
Работещ на ръководна длъжност
Работещ на изпълнителска длъжност
Лице със свободна професия
Студент

2

3

4

5

-2.08

Хората в зряла възраст, мъжете, както и тези със
собствен бизнес (собственици/управители на
фирми, лица със свободни професии), поставят
най-ниска оценка на качеството на живот в
България.

-0.67
-0.57

Мъж
Жена

Висше или по-високо
Полувисше/ колеж
Средно или по-ниско

1

-0.72

18 – 29 г.
30 – 39 г.
40 – 49 г.

Съгласни, че България е добро място за живеене
Колкото съгласни, толкова и несъгласни
Несъгласни, че България е добро място за живеене

0

-0.09

-0.96
-0.65
-1.04
-0.80
-1.11
-1.23

-0.44
-0.72
-0.52

По-критични са и определящите се като
граждански неактивни и хората, които не са
участвали в инициативи за подобряване на
средата. Изглежда, че те недоволстват от
позицията на наблюдатели.

Младите хора, граждански активните и
участвалите в различни инициативи, от друга
страна, възприемат средата като по-благоприятна,
вероятно заради собствените си усилия да я
развият и подобрят.
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За индустрията

• Подкастинг индустрията в България е в процес на развитие, следвайки глобалните тенденции. Макар проучването да показва много висока
степен на проникване (83% слушат/гледат подкасти), реалното насищане вероятно е под 20% от интернет потребителите, т.е. има
значителен неоползотворен потенциал. Този потенциал е видим във всички възрастови групи и особено сред най-младите, сред които
делът на ползващите подкасти е малко по-нисък.
Характеристики на потреблението
• За момента по-популярни са аудио форматите, но голяма част от аудиторията комбинира аудиото и с видео. Тази тенденция вероятно ще се
задълбочава – данните показват, че неползващите подкасти могат да бъдат привлечени по-скоро чрез видео формати.
• Средната продължителност на слушаните/гледаните епизоди е около 45 минути, но голяма част от аудиторията в проучването е свикнала и
с по-висока продължителност. Все пак е важно да се отбележи, че неползващите подкасти предпочитат по-кратки епизоди. Печеливш
подход вероятно би бил, ако има комбинация от кратки (блиц) и по-дълги епизоди.
• Наблюдава се „глад“ за съдържание – изброени са над 190 ползвани подкаста и средно по 5 тематични области, обект на интерес. Често
търсенето на съдържание е свързано с лични нужди – самоусъвършенстване, израстване в кариерата, подобряване на здравословното
състояние, мотивация и други, т.е. подкастите могат да имат изключително важна роля за ползвателите.
• Потребителите търсят съдържание много активно, но и подбират внимателно – на база на обективни критерии, които всъщност са гаранция
за качество – водещ, възможност за научаване на нещо ново, гости, начин на представяне на съдържанието, споделени ценности. С други
думи – аудиторията е претенциозна към това, което ѝ се поднася. Задълбоченото познаване на интересите, ценностите, нуждите и
възприятията на ползвателите също е от голямо значение за успеха на подкаста.

• Spotify и YouTube са двата основни канала, през които се осъществява потреблението на такъв тип съдържание. Apple Podcasts изостава
значително (данните от проучването съответстват на тенденциите в индустрията).
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Подкастите като мотиватори

• Подкастите могат да бъдат сериозен (а вероятно и понякога неосъзнат) мотиватор за действие. Над 1/3 от ползвателите споделят, че нещо
чуто или видяно в подкаст се е оказало call-to-action. Подкастите провокират промени в поведението и могат да бъдат основа за личностно
развитие, разширяват мирогледа и стимулират четенето и търсенето на информация, насърчават социалната ангажираност и грижата за
здравето. Темите, които имат по-голям потенциал да доведат до конкретни действия са „Бизнес и предприемачество“, „Екология“ и
„Личностно развитие и психология“.
• Вероятността един подкаст да въздейства е по-голяма, ако привлича хора, които са граждански активни и/или хора, които са участвали на
доброволни начала в инициативи за решаване на конкретен проблем или подобряване на средата. Останалите вероятно биха имали нужда
от по-дълго убеждаване или по-силни trigger-и.
Идеалният подкаст

• Идеалният подкаст представя, в свободен или слабо режисиран разговор между водещ/и и гости, лични истории или съдържание в
областта на личностното развитие и психологията. Той е или комбинация от видео и аудио на различни платформи, или само аудио.
Съдържанието е разнообразено с лични истории и примери. Продължителността на епизодите е между 30 и 60 минути.
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Гражданска активност

• Проявите на гражданска и политическа активност са предпоставки за поддържане и развитие на демокрацията. Извеждането на
гласуването на избори като основна проява на гражданска активност, заедно с осъществяването на дейности по подобряване на средата,
търсенето на публични изяви и склонността към участие в протести, показват, че респондентите вярват във възможностите на обикновения
човек, чрез демократични механизми, да влияе върху управленските решения и да допринася за развитието на страната.
• Дигиталните образователни инструменти, вкл. подкастите на подходяща тематика, насърчават ефективно гражданската активност. И
обратно – те имат значителен потенциал за влияние върху поведението и действията на хората, които вече са граждански активни.

• Гражданската активност може да бъде стимулирана чрез три подхода, които не са взаимоизключващи се: чрез действие тук и сега – нужен
ни е такъв човек за решаване на такъв проблем; чрез вдъхновение – присъединяване към общност/организация или следване на лидер;
чрез информиране – за правата и задълженията на гражданите и за функциите на държавата.
Качество на живота в България
• Почти половината от анкетираните смятат, че България е добро място за живеене. Тази висока обща удовлетвореност обаче изглежда в
известна степен пожелателна на фона на ниските оценки, които поставят участниците в проучването по отделните показатели.
• В най-лошо състояние са правосъдието и правосъдната система, медийната среда, престъпността, човешките права, социалната политика и
политическата обстановка. Плюсовете на страната са малко, но значими – природа и климат, близост до семейството и приятелите, ниски
данъци, възможност за работа и развитие.
• Индексът на качеството на живот в България обаче е отрицателен (-0.72).
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