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I. ВЛИЯНИЕ НА КОНТАКТА С ПРИРОДАТА И АКУСТИЧНИЯ 

СТРЕС ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 
 

 Групата на често срещаните психични разстройства обхваща спектър 

от непсихотични тревожни и депресивни разстройства (Risal, 2011; 

Kendrick & Pilling, 2012; Stansfeld et al., 2014), които са широко 

разпространени и свързани с големи загуби за обществото (Stansfeld et al., 

2014; WHO, 2017; Зарков, 2015; Зарков et al., 2018). Интервенциите още 

при зараждането на психичните разстройства в млада възраст могат да 

намалят тежестта им, но традиционните подходи не успяват да намалят 

високия дял на депресия, тревожност и неадекватна емоционална 

регулация сред младите българи. Управлението на лечебния процес при 

пациенти с психични разстройства в много случаи също е 

незадоволително. Това налага проучването на нови, алтернативни модели 

за превенция, терапия и рехабилитация.  

 Освен генетичните детерминанти, са натрупани данни за ролята на 

жилищната среда като епигенетичен фактор, който може да модулира 

експресията на психичните разстройства (Uher, 2004; van Os et al., 2010). 

Според някои автори, пациентите с разстройства от тревожно-депресивния 

спектър са генетично свръхчувствителни към биологичния ефект шума в 

околната среда, демонстрирайки абнормно висока чувствителност поради 

маладаптивни реакции за справяне с психофизиологичния стрес (Stansfeld, 

1992; Shepherd et al., 2016). От друга страна, контактът с природата, и 

особено със зелената растителност, може да прояви невропротективен 

ефект (Bratman et al., 2015; Kühn et al., 2017; Tang et al., 2017; Dadvand et 

al., 2018), като така намалява риска от психични разстройства и подпомага 

рехабилитацията на психиатрични пациенти. В много държави различни 

интервенции като груповото градинарство, целенасоченият контакт с 

природата и прекарването на време в зелени площи показват обещаващи 

резултати (Park et al., 2010; Fieldhouse, 2003; de Seixas et al., 2017).  

 През 2016 г. международна експертна работна група, включваща 

автора на настоящия труд, обсъди известните пътища, опосредстващи 

влиянието на озеленеността върху здравето (Markevych et al., 2017). 

(Фигура 1) В комбинация, различните пътища обясняват протективния им 

ефект и способността им да укрепват психичното здраве. Известно е, че 

зелените системи могат да намалят концентрациите на атмосферните 

замърсители (Nowak et al., 2014; Hirabayashi & Nowak, 2016; Planting 

Healthy Air, 2016) и транспортния шум (Van Renterghem et al., 2015). Един 

от ключовите механизми може да е потенциалът на озеленеността да 

модулира субективния психофизиологичен отговор, предизвикан от 

експозицията на транспортен шум (Van Renterghem, 2018), който, освен 

като стресор, има негативен ефект върху психиката и като фактор, 

влошаващ условията за възстановяване от други стресори и подкопаващ 
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инициацията и поддържането на укрепващи психичното здраве социални 

поведения (von Lindern et al., 2016). Според Van Renterghem (2018) 

възстановителният потенциал на озеленеността е водещият механизъм, 

обясняващ благоприятното му психологическо въздействие върху 

възприятието за шума. 
   

 
Стрелките показват хипотетичното взаимодействие между пътищата, принадлежащи на 

различни области 

Фигура 1. Три области от протективни пътища, свързващи 

озеленеността с по-добро психично здраве  
 

 

  Ключовата в психологията на околната среда Теория за 

възстановяване на вниманието приема, че озеленеността и природните 

елементи като цяло позволяват възстановяване на изчерпаните 

психологически и неврокогнитивни ресурси на вниманието вследствие 

натрупания ежедневен стрес, а способността за волево поддържане на 

насочено внимание е ключова за поддържането на устойчивост (резилианс) 

спрямо стреса. За индивид с изчерпани ресурси, отдихът протича в хода на 

активното взаимодействие със средата, характеризиращо се с 

психологическа дистанция от ежедневните стресори и позитивно 

ангажиране със случващото се в тази среда, а не произтича автоматично от 

самото „експониране“ на нея (Hartig et al., 2003). Ето защо, средата с 

високо психологически-възстановително качество не само пасивно 

позволява, но и активно спомага за възстановяването, повишава нивото на 

майндфулнес и намалява склонността към руминативен тип мислене. 

 Озеленеността може да култивира социална кохезия и физическа 

активност. Установено е, че т. нар. социална кохезия – близките 
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отношения между хората в една общност, усещането, че помежду им има 

доверие и могат да разчитат един на друг – е свързана с по-високо качество 

на живот, благосъстояние (Cramm et al., 2013), психично здраве (Fone et al., 

2014) и справяне с дистреса (Erdem et al., 2015; Rios et al., 2012). По-

високата физическа активност също е асоциирана с намаляване на 

депресивните симптоми и нивата на психологически стрес (Chu et al., 2014; 

Vankim & Nelson, 2013). Има редица доказателства за по-големите ползи от 

спорта сред природата (т. нар. „зелена физическа активност“) за 

физическото и психично здраве, в сравнение с този на закрито (Rogerson et 

al., 2016; Barton et al., 2016).  
 

 
Стрелките показват хипотетичното взаимодействие между пътищата, принадлежащи на 

различни области 

Фигура 2. Три области от увреждащи пътища, свързващи 

транспортния шум с влошено психично здраве  
 

 

Макар транспортният шум като рисков фактор за влошено психично 

здраве да представлява интерес за учените от десетилетия, все още липсва 

ясна организация на пътищата, опосредстващи ефекта му. Въпреки това, 

следвайки теоретичната рамка, въведена за обясняване на ефекта на 

озеленеността, могат да се обособят приблизително същите области от 

индиректни пътища, макар протичащите процеси да са с противоположен 

знак. (Фигура 2) Шумът причинява психо-физиологичен стрес под формата 

на негативен афект (раздразнение) и нарушен сън. Той също така нарушава 

възстановителните преживявания в жилищната среда, тъй като провокира 

повишена бдителност. Шумът може да допринесе и за социалната 

изолация в една общност, като намали времето, прекарано навън в 
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социални контакти, желанието за взаимопомощ, интерпретацията на 

социални сигнали и привързаността към мястото на обитаване (Jones et al., 

1981; Cohen & Spacapan, 1984; Cassidy, 1997; Honold et al., 2014). Освен 

това, повишените нива на транспортен шум (Roswall et al., 2017) и 

раздразнение (Foraster et al., 2016) са асоциирани с по-ниска физическа 

активност през свободното време, като това се обяснява както със 

смущаването на нормалния нощен сън, което води до сънливост през деня 

и понижено желание за спорт, така и с описания от von Lindern et al. (2016) 

механизъм, при който високите шумови нива в жилищната среда я правят 

непривлекателна за прекарване време на открито и придвижване пеша.  

Прегледът на литературата показва, че доказателствата за влиянието 

на озеленеността и транспортния шум върху психичното здраве са все още 

ограничени. Оскъдни са данните за преходния възрастов период между 

детството и зрелостта, когато започват много от психичните разстройства. 

Малко са и проучванията сред клинични популации от лица с тревожни и 

депресивни разстройства, които се очаква да са по-податливи на 

въздействията на средовите фактори. Впечатление прави отсъствието на 

проучвания от страни от Югоизточна Европа, където културната и 

социално-икономическа обстановка са много различни (Gascon et al., 2015; 

Clark & Paunovic, 2018). Недостатъчно са конкретните изследвания върху 

потенциала на различни психосоциални пътища да опосредстват ефекта на 

озеленеността и транспортния шум върху психичното здраве. Липсват и 

епидемиологични данни за комбинираното влияние на озеленеността и 

транспортния шум, потенциала на озеленеността да модулира ефекта на 

шума, както и споделените механизми, чрез които двата фактора на 

средата могат да повлияят психичното здраве. (Фигура 3). Досега е 

приемано, че тези медиатори действат по отделно, а не взаимодействайки 

си един с друг, което вероятно е станало причина за подценяването на 

важността на някои индиректни пътища, както и може да е довело до 

погрешни заключения поради използването на ограничен аналитичен 

подход за медиаторно моделиране на тези взаимовръзки. Ето защо е 

необходимо да се установи дали различните методи за тестване на тези 

медиаторни процеси водят до различни заключения относно ролята им. За 

потвърждаване на резултатите от медиаторното моделиране е необходимо 

провеждането на лонгитудинални проучвания. Очертаните пропуски в 

литературата налагат провеждането на настоящото трансдисциплинарно 

изследване в България. 
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Стрелките в зелено показват влияние с положителен знак, а червените – с отрицателен знак.  

Фигура 3. Концептуален модел на комбинирано влияние на озеленеността и транспортния шум върху 

психичното здраве  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

 

1. Цел 

 

Да се изследва съчетаното влияние на озеленеността и транспортния 

шум в жилищната среда върху нивото на тревожност/депресия.   

 

 

2. Задачи 

 

1. Да се установи дали озеленеността в жилищната среда е асоциирана 

с по-ниско ниво на тревожност/депресия, какъв е приносът на 

подлежащите медиаторни процеси, както и дали различните методи 

за тестване на тези медиаторни процеси водят до различни 

заключения относно ролята им; 

2. Да се установи дали експозицията на транспортен шум в жилищната 

среда е асоциирана с по-високо ниво на тревожност/депресия, какъв 

е приносът на подлежащите медиаторни процеси, както и дали 

различните методи за тестване на тези медиаторни процеси водят до 

различни заключения относно ролята им; 

3. Да се установи дали по-високата озелененост в жилищната среда 

може да отслаби асоциацията между транспортния шум и 

тревожността/депресивността; 

4. Да се определи независимият принос на акустичния и 

психологически ефект на озеленеността върху раздразнението от 

транспортния шум; 

5. Да се изследва съчетаното влияние на озеленеността и транспортния 

шум в жилищната среда върху тревожността/депресивността; 

6. Да се изследва лонгитудиналният ефект на озеленеността върху 

тревожността/депресивността;  

7. Да се направи съпоставка между здрави доброволци и лица с 

разстройства от тревожно-депресивния спектър по отношение на 

факторите озелененост и акустичен стрес в жилищната среда, както 

и да се сравни силата на асоциациите на тези фактори с нивата на 

тревожност и депресия.   
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

За постигане на поставените задачи, дисертационният труд е базиран 

на резултатите от три проучвания. (Фигура 4) Първите две са проведени в 

неклинични извадки от ученици/студенти, тъй като учебният процес е силно 

стресиращ и голям процент от учащите проявяват в някаква степен 

симптоми на тревожност/депресия (Brown & Schiraldi, 2004), като дори 

субклиничните симптоми корелират със структурни промени в мозъка, 

наблюдавани при клинично изявените форми (Besteher et al., 2017). Третото 

проучване е тип случай-контрола, като включва и клинична извадка, тъй 

като пациентите могат да са особено податливи на средовите фактори.  

Проучване I изследва асоциацията между различни аспекти на 

зелената инфраструктура и транспортния шум в жилищната среда и 

симптомите на тревожност/депресия, оценени чрез Въпросника за общо 

здраве (GHQ-12), както и подлежащите индиректни пътища. Анализирана 

е извадка от 399 младежа (15 – 25 години) от няколко гимназии и 

университета в гр. Пловдив. Използван е богат набор от показатели за 

озелененост и е оценена тяхната приложимост. Приложени са различни 

методи за тестване на подлежащите механизми – единично, паралелно и 

серийно медиаторно моделиране. Изследвано е и дали влиянието на 

транспортния шум върху психичното здраве варира в зависимост от 

нивото на озелененост в жилищната страна.   

 Проучване II обхваща 720 студента (18 – 35 години) от Южна 

България, обучаващи се в Медицински университет – Пловдив. Взети са 

предвид допълнителни медиаторни пътища и е разработен холистичен 

модел на комбинирано влияние на озеленеността и транспортния шум 

върху психичното здраве. Също така е изследван независимият принос на 

акустичното и психологическо буфериране от озеленеността на ефекта на 

транспортния шум върху когнитивно-емоционалната реакция спрямо 

шума. Част от участниците (≈ 200) са проследени от два до седем месеца, с 

цел разкриване на причинно-следствените връзки в модела.  

 В Проучване III е изследвано влиянието на озеленеността и шума 

върху тежестта на симптомите при здрави доброволци и пациенти (18 – 72 

години), диагностицирани по критериите на DSM–IV и лекувани за 

разстройства от тревожно-депресивния спектър. Участниците са 

изследвани от специалист по психиатрия чрез общо  клинично  интервю  и  

структурирано невропсихиатрично интервю. Съпоставени са средовите 

фактори и когнитивно-емоционалната оценка на акустичната среда в двете 

групи, както и силата на асоциациите им с нивото на тревожност и 

депресия. Оценка на симптомите е направена с клиникопсихологични 

тестове – Самооценъчната депресивна скала на У. Цунг и Въпросника за 

изследване на тревожността на Ч. Спилбъргър (STAI).  
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Съкращения: МУ – Медицински университет – Пловдив, МЦ – медицински център, ПГЕE – Професионална гимназия по 

електротехника и електроника, ПГМТ – Професионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров”, ПУ – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, ТУ – Технически Университет - София - Филиал Пловдив, УМБАЛ – университетска 

многопрофилна болница за активно лечение  

Фигура 4. Дизайн на проучванията, включени в дисертационния труд 
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1. Проучване I 

 

1.1. Оценка на психичното здраве 

 Психичното здраве на участниците беше измерено с 12-айтемната 

форма на Въпросника за общо здраве (GHQ-12) (Goldberg & Blackwell, 

1970), валидизиран в България (Георгиева, 2010; Мутафова & Малешков, 

2001). Въпросникът е утвърден инструмент за скрининг на тревожни и 

депресивни разстройства в епидемиологични проучвания при 

младежи (Tait et al., 2003; Baksheev et al., 2011) и се използва често в 

проучвания на озеленеността и психичното здраве (напр., Astell-Burt et al., 

2014b; Gascon et al., 2015). Всеки айтем се точкува от 0 до 3, като по-

високият сумарен бал говори за по-лошо психично здраве. Вътрешната 

съгласуваност на въпросника бе висока (α = 0.85). 

 

1.2. Оценка на озеленеността 

Определихме няколко обективни показатели за озелененост 

(Markevych et al., 2017): Normalized Difference Vegetation Index (NDVI; 

Tucker, 1979), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI; Huete, 1988), 

гъстотата на дървесната покривка и Евклидовото разстояние до най-

близката до дома градска зелена площ. NDVI и SAVI варират от -1 до +1 

и бяха изчислени от сателитни изображения на базата на разликата в 

отражението от земната повърхност на слънчеви лъчи с две дължини на 

вълната, информативни за зелената растителност – видимата червена и 

инфрачервената светлина. Гъстотата на дървесната покривна беше 

изчислена в проценти на базата на карта Tree Cover Density 2012 map, 

разработена от Европейската агенция за околната среда. NDVI, SAVI и 

дървесната покривка бяха определени като средна стойност в няколко 

различни буферни радиуса около дома –50 м, 100 м, 300 м, 500 м и 1000 м. 

Евклидовото разстояние в метри до най-близката градска зелена площ 

беше изчислено като права отсечка от дома на базата на данни от слоя за 

растителна покривка на Пловдив от базата данни Open Street Maps.  
 Освен тези обективни показатели, в анкетната карта се съдържаха 

въпроси относно следните субективни показатели за озелененост, 

обединени в скала: Възприета зеленина в квартала; Видима зеленина от 

дома; Време за достигане от дома до най-близката зелена площ; Време, 

прекарвано седмично в кварталните зелени площи; Възприето 

качество на зелените площи в квартала.  

 

1.3.  Оценка на шумовата експозиция 

 На базата на адресите на участниците и стратегическата шумова 

карта на Пловдив (Spectri, 2009), изчислихме експозицията им на 

денонощен шум (Lden) от автомобилен, железопътен и авиационен 

транспорт.  
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1.4. Потенциални медиатори 

 На базата на препоръки от експертите и наличната литература, 

следните фактори бяха тествани като потенциални медиатори (Hartig et al., 

2014; Markevych et al., 2017): възстановително качество, социална кохезия 

и физическа активност в жилищната среда, раздразнение от 

автомобилния шум и възприето атмосферно замърсяване. 

 Възприетото възстановително качество на средата беше оценено с 

айтеми от Скалата Perceived Restorativeness Scale (PRS) (Hartig et al., 1997a, 

1997b), която измерва психологически-възстановителните качества на 

преживяванията в дадена среда, базирайки се на Теорията за възстановяване 

на вниманието (Kaplan, 1995; Kaplan & Kaplan, 1989).  

 Социалната кохезия в квартала беше измерена с кратката форма на 

въпросника Perceived Neighborhood Social Cohesion questionnaire (PNSC-BF) 

(Dupuis et al., 2017, 2016).  

 Физическата активност на участниците по пътя от/до училище и през 

свободното време беше измерена с помощта на Short Questionnaire to Assess 

Health-enhancing physical activity (SQUASH) (Wendel-Vos et al., 2003), като за 

всяка активност определихме стойността на метаболитния еквивалент.  

 Раздразнението от шума беше оценено чрез единичен айтем, 

препоръчан от Международната комисия по биологичните ефекти на шума 

(Fields et al., 2001): „До каква степен шумът от автомобилния трафик 

отвън Ви притеснява, предизвиква безпокойство или досада, докато сте си 

вкъщи?“ („0 = Никак“ to „10 = Много силно“). Възприетото атмосферно 

замърсяване също беше оценено с подобен айтем (Egondi et al., 2013; 

Dimitrova & Dzhambov, 2016).  

 
1.5.  Други ковариати 

 Бяха събрани данни за възрастта, пола и етноса на участниците, 

както и за ориентацията на помещенията в дома им, от колко време живеят 

на адреса, средно колко време прекарват у дома за денонощие, индекс за 

социално-икономическия статус. Чувствителността на индивида към шума 

беше оценена с единичен айтем, измерван по 6-степенна скала. 

Определихме още гъстотата на населението в радиус 1 км около дома, 

наличието на водни площи около дома на участниците и замърсяването на 

въздуха около дома.  

 

1.6.  Статистически анализи 

1.6.1. За изпълнението на Задача 1 използвахме два вида многомерни 

статистически модели:  

▪ Смесени линейни модели със случайно-варираща константа (mixed 

linear models with random intercept), отчитайки групирането на 

данните в клъстери по учебни заведения – за изследване на връзките 

между показателите за озелененост и потенциалните медиатори;  
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▪ Линейни медиаторни модели за определяне на ефекта на различните 

показатели за озелененост върху психичното здраве (GHQ) чрез 

медиаторите, контролирайки за описаните замъгляващи фактори.  

 

Анализът протече в четири стъпки. Първо, тествахме асоциацията на 

озеленеността с всеки потенциален медиатор. Второ, изчислихме общите и 

индиректни ефекти на различните показатели за озелененост върху GHQ-

12 в модели за единична медиация с медиаторите, тествани един по един 

(Виж Фигура 5, Панел A). Трето, тествахме паралелна медиация, 

включвайки едновременно в модела всички потенциални медиатори (Виж 

Фигура 5, Панел B); по този начин изчислихме независимия принос на 

всеки индиректен път, контролирайки за останалите пътища. Четвърто, 

създадохме четири теоретично-обосновани серийни медиаторни модела 

(Виж Фигура 5, Панел C).  
 

 
Фигура 5. Концептуални диаграми на алтернативните подходи за 

моделиране на пътищата, свързващи озеленеността с психичното здраве   

 

1.6.2. За изпълнението на Задача 2 използвахме два подхода за 

моделиране на общия, директния и индиректни пътища, свързващи Lden с 

GHQ-12 (Hayes et al., 2017):  

▪ Анализ на пътищата, базиран на метода на най-малките квадрати 

(PROCESS v. 2.16; Hayes, 2013) за единични и ортогонални 

паралелни медиатори; 
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▪ Моделиране на структурни уравнения (structural equation modeling; 

SEM) (SPSS Amos), за да вземем предвид всички теоретични 

зависимости между Lden, кандидат-медиаторите и GHQ-12.  

 

1.6.3. За изпълнението на Задача 3 тествахме дали ефектът на Lden върху 

GHQ-12 варира в зависимост от стойността на показателите за 

озелененост, които изпълняват ролята на модератори. Беше проведен 

модераторен анализ с помощта на PROCESS (Hayes, 2013).  
 

 

2. Проучване II 

 

2.1. Оценка на психичното здраве 

Както и в Проучване I, нивото на тревожност/депресия беше 

установено с въпросника GHQ-12.  

 

2.2. Оценка на озеленеността 

Озеленеността в жилищната среда беше оценена по сходен начин 

като в Проучване I. Нов показател, използван в Проучване II бе процентът 

структурирани зелени площи около дома, изчислен на базата на картите 

от Urban Atlas 2012.  

 

2.3. Оценка на шумовата експозиция 

Експозицията на шум на жилището (LAeq; еквивалентно ниво на 

шума) бе определена чрез прилагането на регресионен модел за 

земеползване (land use regression; LUR).  

 

2.4. Потенциални медиатори 

Медиаторите в Проучване II са възприета озелененост, 

възстановително качество, социална кохезия и физическа активност в 

жилищната среда, шум, атмосферно замърсяване и общо раздразнение 

от екологичните стресори в жилищната среда.  

 Азотният диоксид (NO2) послужи за показател за атмосферно 

замърсяване в жилищната среда. Той бе изчислен чрез глобален LUR 

модел (Larkin et al., 2017).  

Комбинирахме раздразнението от транспортния шум, други 

източници на шум, атмосферното замърсяване и вибрациите в жилищната 

среда, за да създадем скала за оценка на общото раздразнение от 

екологичните стресори в жилищната среда (както у дома, така и навън в 

квартала) (von Lindern et al., 2016).  

Проблемите със съня бяха установени, осреднявайки баловете на 

два корелирани айтема (r = 0.47), които наподобяват често използвани в 

подобни проучвания въпроси (cf. Basner & McGuire, 2018).  
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2.5. Други ковариати 

 Разполагахме с данни за възрастта, пола и етноса на участниците, 

времето у дома/ден, продължителността на обитаване на жилището и 

месеца на събиране на данните. В допълнение, оценихме дали наскоро са 

преживели стресиращи житейски събития, социално-икономическия 

статус, гъстотата на населението в радиус 500-м, наличието на водни 

площи около дома.  
 

2.6. Статистически анализи 

2.6.1. За изпълнението на Задача 4 тествахме медиаторни модели, 

свързващи обективната озелененост с раздразнението от шума чрез нивото 

на шума и възприетата озелененост.   
 

2.6.2. За изпълнението на Задача 5 използвахме няколко вида 

многомерни модели: 

▪ Линейни регресионни и медиаторни модели (PROCESS; Hayes, 

2013) за асоциацията на озеленеността и LAeq с GHQ-12; 

▪ Моделиране на структурни уравнения (SPSS Amos) за разкриване 

на съчетаното действие на озеленеността и LAeq върху GHQ-12. 
 

2.6.3. За изпълнението на Задача 6 проследихме две подгрупи студенти 

– 101 души за два месеца (от м. октомври до м. декември 2017 г.) и 109 

души за седем месеца (от м. октомври 2017 г. до м. май 2018 г.).  

 В първата група използвахме дизайн, при който резултатите на 

всеки участник в края на проследяването бяха сравнени с резултатите на 

същия участник в началото на проследяването, т. нар.  two-occasion within-

subjects (с повторно измерване) дизайн, за да проследим краткотрайните 

промени в GHQ в следствие сезонната промяна в жилищната среда. След 

това изследвахме посоката на причинно-следтвените връзки между GHQ и 

всеки от медиаторите, използвайки панелни медиаторни модели с 

кръстосани времеви връзки (Cole & Maxwell, 2003).   

 Във втората група първо тествахме единични медиаторни модели с 

данните, събрани през м. октомври. Изследвахме влиянието на NDVI върху 

GHQ-12 чрез медиаторите LAeq, NO2, общо раздразнение, възстановително 

качество, социална кохезия, физическа активност и проблеми със съня.

 След това, моделирахме същите лонгитудинални взаимовръзки.  

 
 

3. Проучване III 
 

3.1. Оценка на психичното здраве 

 За количествена оценка на депресивни състояния бе използвана 

Самооценъчната депресивна скала на У. Цунг (Zung, 1965), адаптирана 

на български език (Кокошкарова, 1984). За количествена оценка на 

тревожни състояния бе използван Въпросникът за изследване на 
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тревожността на Ч. Спилбъргър (State – Trait Anxiety Inventory; STAI) 

(Spielberger, 1983).  
  

3.2. Оценка на озеленеността 

Озеленеността в жилищната среда беше оценена чрез най-надеждния 

показател в предишните проучвания – NDVI. По същия начин като в 

Проучване II беше оценена и възприетата озелененост.  
 

3.3. Оценка на акустичния стрес  

Експозицията на шум на жилището (LAeq) бе определена чрез LUR, 

както в Проучване II. Чувствителността към шума бе оценена с айтема: 

„До каква степен сте чувствителни към различните звуци/шумове в 

ежедневието си, в сравнение с повечето хора?“ („0 = Никак“ до „10 = 

Изключително много“) (cf. von Lindern et al., 2016). Беше отчетено 

чувството за безпомощност и липса на контрол във връзка с шума: „До 

каква степен чувствате, че сте безпомощни и че нищо не можете да 

направите по отношение на нивото на шума в квартала Ви?“ („0 = Никак“, 

„1 = Слабо“, „2 = Умерено“, „3 = Много“ и „4 = Изключително много“) (cf. 

Riedel et al., 2018). Бяха измерени раздразнението от транспортен шум и 

други шумове в жилищната среда.  
 

3.4. Други ковариати 

Бяха измерени същите демографски фактори като в Проучване II. В 

допълнение беше събрана информация за семейното положение 

(необвързан vs обвързан), прием на медикаменти за лечение на тревожност 

и депресия, както и наследственост за психопатология.   
 

3.5. Статистически анализи 

3.5.1. За изпълнението на Задача 7, направихме съпоставка на средните 

стойности на скалите на Цунг и STAI, NDVI и показателите за акустичен 

стрес между случаите и контролите. За целта бе използван многомерен 

вариационен анализ ANOVA.  

 Като следваща стъпка тествахме дали наличието на тревожно-

депресивно разстройство (т.е. принадлежността на лицата към групата на 

случаите или контролите) модулира (модерира) асоциацията на факторите 

на акустичния стрес и озеленеността с нивото на тревожност/депресия. 

Беше проведен модераторен анализ с помощта на PROCESS (Hayes, 2013).  
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

 

1. Проучване I 

 

1.1. Общо описание на извадката 

 Средната възраст на участниците бе 17.89 ± 2.27 години (от 15 до 25 

години), 68% бяха мъже и почти всички бяха българи (92%).  

 

1.2. Резултати по Задача 1 

 По-високият NDVI 500-м беше асоцииран с по-високо възстановително 

качество. По-високата възприета озелененост бе асоциирана с по-високи 

физическа активност, социална кохезия и възстановително качество, но не 

всички субективни показатели бяха асоциирани с по-ниско раздразнение 

от шума и по-ниско възприето атмосферното замърсяване. (Таблица 1) 

 Таблица 2 показва резултати от тестовете на единичните медиаторни 

модели. Не се отчете никакъв общ ефект на обективната озелененост върху 

GHQ-12. Независимо от това, NDVI 500-м имаше индиректен ефект през 

повишено възстановително качество. По-високата възприета озелененост, 

по-краткото време за достигане до зелена площ и по-високото качество на 

зелените площи бяха асоциирани с по-добро психично здраве. Също така 

се отчетоха значими индиректни ефекти за различни комбинации от 

субективни показатели и медиатори.  

 Таблица 3 показва резултатите от паралелното медиаторно 

моделиране. За обективните показатели не се отчете нито един значим 

индиректен ефект, докато ефектът на възприетата озелененост се 

медиираше от по-високите физическа активност и социалната кохезия и 

по-ниското раздразнение от шума.  
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Таблица 1. Връзки между озеленеността и потенциалните медиатори по отделно  
Показатели за озелененост  Медиатори   

 Възстановително 

качество  

Социална 

кохезия 

Физическа 

активност 

Раздразнение  

от шума 

Възприето 

атмосферно 

замърсяване 

Обективни       

NDVI 500-м  10.01  

(2.08, 17.94)* 

-1.23  

(-32.11, 29.64) 

0.61  

(-0.35, 1.56) 

-0.36  

(-9.15, 8.44) 

-3.72  

(-12.67, 5.23) 

SAVI 500-м 15.28  

(-1.04, 31.60) 

-24.65  

(-87.91, 38.61) 

1.30  

(-0.65, 3.24) 

-2.47  

(-20.43, 15.49) 

-1.51  

(-19.86, 16.83) 

Дървесна покривка 500-м 0.05  

(-0.01, 0.10) 

0.03  

(-0.17, 0.24) 

-0.0003  

(-0.01, 0.01) 

-0.005  

(-0.06, 0.05) 

-0.02  

(-0.07, 0.04) 

Разстояние зелена площ (за 50 м)  -0.01  

(-0.04, 0.02) 

-0.002  

(-0.12, 0.12) 

0.002  

(-0.002, 0.006) 

-0.02  

(-0.06, 0.01) 

0.04  

(-0.03, 0.04) 

      

Субективни       

Възприета озелененост  0.31  

(0.22, 0.41)* 

1.26  

(0.88, 1.64)* 

0.01  

(0.001, 0.02)* 

-0.09  

(-0.21, 0.02) 

-0.10  

(-0.22, 0.01) 

Видима зеленина от дома 0.58  

(0.36, 0.81)* 

1.75  

(0.86, 2.65)* 

0.01  

(-0.02, 0.04) 

-0.25  

(-0.51, 0.01) 

-0.64  

(-0.89, -0.38)* 

Време за достигане до зелена площ (≤ 5 мин)  0.59  

(0.08, 1.09)* 

3.23  

(1.28, 5.18)* 

0.07  

(0.01, 0.14)* 

-0.90  

(-1.46, -0.35)* 

-0.97  

(-1.53, -0.41)* 

Време в зелена площ (> 1 час) 0.81  

(0.37, 1.27)* 

2.25  

(0.50, 4.01)* 

0.13  

(0.07, 0.18)* 

0.07  

(-0.43, 0.57) 

0.06  

(-0.45, 0.57) 

Качество на зелените площи  0.08  

(0.07, 0.09)* 

0.20  

(0.15, 0.25)* 

0.003  

(0.001, 0.005)* 

-0.02  

(-0.03, -0.002)* 

-0.03  

(-0.05, -0.01)* 

Съкращения: NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, SAVI – Soil Adjusted Vegetation Index. Коефициентите са 

нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% интервал на доверителност. Моделите са коригирани за възраст, пол, 

етнос, социално-икономически статус, време в дома/ден, продължителност на обитаване, гъстота на населението, учебно заведение и 

месец на събиране на данните.  *p < 0.05.  
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Таблица 2. Единични медиаторни модели, свързващи озеленеността с психичното здраве (GHQ-12)  
Показатели за 

озелененост  

Общ ефект  Специфични индиректни ефекти (медиаторите са тествани един по един) 

  Възстановително 

качество  

Социална 

кохезия 

Физическа 

активност 

Раздразнение от 

шума 

Възприето 

атмосферно 

замърсяване 

Обективни        

NDVI 500-м -2.32  

(-22.00, 17.37) 

-2.90 (-7.73, -

0.22)* 

-0.37  

(-8.22, 7.18) 

-1.58  

(-5.71, 0.52) 

-0.26  

(-6.36, 5.94) 

-1.69  

(-6.80, 1.44) 

SAVI 500-м -15.61  

(-56.48, 25.25) 

-4.26  

(-13.09, 0.11) 

5.27  

(-10.44, 22.51) 

-3.36  

(-11.80, 1.02) 

-1.47  

(-13.43, 10.86) 

-0.75  

(-8.69, 5.87) 

Дървесна покривка 

500-м 

0.05  

(-0.08, 0.18) 

-0.01  

(-0.04, 0.001) 

-0.02  

(-0.07, 0.03) 

0.001  

(-0.02, 0.02) 

-0.01  

(-0.05, 0.03) 

-0.01  

(-0.04, 0.01) 

Разстояние зелена 

площ (за 50 м)  

-0.03  

(-0.15, 0.08) 

0.002  

(-0.01, 0.02) 

-0.003  

(-0.04, 0.04) 

-0.01  

(-0.02, 0.04) 

-0.02  

(-0.13, 0.09) 

0.001  

(-0.01, 0.02) 

       

Субективни        

Възприета 

озелененост  

-0.59  

(-0.85, -0.32)* 

-0.04  

(-0.14, 0.05) 

-0.26  

(-0.41, -0.15)* 

-0.03  

(-0.08, -0.001)* 

-0.06  

(-0.16, 0.02) 

-0.03  

(-0.11, 0.01) 

Видима зеленина от 

дома 

-0.55  

(-1.16, 0.05) 

-0.15  

(-0.36, 0.01) 

-0.42  

(-0.68, -0.19)* 

-0.04  

(-0.15, 0.03) 

-0.18  

(-0.41, 0.01) 

-0.22  

(-0.44, -0.06)* 

Време за достигане до 

зелена площ (≤ 5 мин)  

-2.54  

(-3.96, -1.12)* 

-0.14  

(-0.43, 0.002) 

-0.72  

(-1.25, -0.29)* 

-0.16  

(-0.45, -0.01)* 

-0.59  

(-1.11, -0.20)* 

-0.30  

(-0.69, -0.07)* 

Време в зелена площ 

(> 1 час) 

-0.75  

(-1.91, 0.41) 

-0.22  

(-0.55, -0.01)* 

-0.50  

(-0.98, -0.09)* 

-0.30  

(-0.68, -0.06)* 

-0.06  

(-0.27, 0.42) 

0.03  

(-0.17, 0.28) 

Качество на зелените 

площи  

-0.08  

(-0.12, -0.04)* 

0.001  

(-0.03, 0.03) 

-0.04  

(-0.06, -0.03)* 

-0.01  

(-0.01, 0.0002) 

-0.01  

(-0.03, -0.002)* 

-0.01  

(-0.02, -0.002)* 

Съкращения: GHQ-12 – General Health Questionnaire-12, NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, SAVI – Soil Adjusted Vegetation 

Index. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% интервал на доверителност. Моделите са 

коригирани за възраст, пол, етнос, социално-икономически статус, време в дома/ден, продължителност на обитаване, гъстота на 

населението, учебно заведение и месец на събиране на данните.  *p < 0.05.  
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Таблица 3. Паралелни медиаторни модели, свързващи озеленеността с психичното здраве (GHQ-12) 
Показатели за 

озелененост  

Специфични индиректни ефекти (медиаторите са тествани едновременно) 

 Възстановително 

качество  

Социална кохезия Физическа 

активност 

Раздразнение от 

шума 

Възприето 

атмосферно 

замърсяване 

Обективни       

NDVI 500-м 0.15  

(-2.43, 3.32) 

-0.34  

(-8.06, 6.56) 

-1.35  

(-4.92, 0.44) 

-0.23  

(-5.96, 5.05) 

0.23  

(-0.79, 3.19) 

SAVI 500-м 0.37  

(-3.69, 5.99) 

4.87  

(-9.18, 20.47) 

-2.86  

(-10.64, 0.90) 

-1.28  

(-12.13, 9.63) 

0.10  

(-1.75, 4.10) 

Дървесна покривка 500-м 0.001  

(-0.01, 0.02) 

-0.02  

(-0.06, 0.02) 

0.001  

(-0.01, 0.02) 

-0.01  

(-0.05, 0.03) 

0.001  

(-0.01, 0.02) 

Разстояние зелена площ 

(за 50 м)  

-0.0001  

(-0.01, 0.01) 

-0.003  

(-0.03, 0.03) 

-0.005  

(-0.02, 0.003) 

-0.01  

(-0.04, 0.0004) 

-0.0002  

(-0.01, 0.003) 

      

Субективни       

Възприета озелененост  0.02  

(-0.06, 0.12) 

-0.25  

(-0.39, -0.15)* 

-0.03  

(-0.08, -0.002)* 

-0.06  

(-0.15, 0.02) 

0.004  

(-0.02, 0.06) 

Видима зеленина от дома 0.01  

(-0.15, 0.18) 

-0.39  

(-0.67, -0.19)* 

-0.03  

(-0.13, 0.02) 

-0.16  

(-0.38, -0.01)* 

0.03  

(-0.13, 0.21) 

Време за достигане до 

зелена площ (≤ 5 мин)  

0.02  

(-0.13, 0.22) 

-0.69  

(-1.21, -0.30)* 

-0.15  

(-0.42, -0.02)* 

-0.54  

(-1.09, -0.21)* 

0.06  

(-0.16, 0.37) 

Време в зелена площ (> 1 

час) 

0.01  

(-0.21, 0.24) 

-0.46  

(-0.91, -0.08)* 

-0.27  

(-0.61, -0.05)* 

0.05  

(-0.23, 0.38) 

-0.004  

(-0.13, 0.05) 

Качество на зелените 

площи  

0.01  

(-0.01, 0.03) 

-0.04  

(-0.06, -0.03)* 

-0.01  

(-0.01, -0.001)* 

-0.01  

(-0.03, -0.002)* 

0.002  

(-0.01, 0.01) 

Съкращения: GHQ-12 – General Health Questionnaire-12, NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, SAVI – Soil Adjusted Vegetation 

Index. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% интервал на доверителност. Моделите са 

коригирани за възраст, пол, етнос, социално-икономически статус, време в дома/ден, продължителност на обитаване, гъстота на 

населението, учебно заведение и месец на събиране на данните. Медиаторите са коригирани един за друг.   
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След това тествахме няколко серийни медиаторни модела, някои от 

които дадоха доста различни резултати от паралелното медиаторно 

моделиране (Таблица 4). Индиректният път през възстановителното качество и 

социалната кохезия (Модел 1) бе значим за NDVI500-м и всички субективни 

показатели, с изключение на качеството на зелените площи. Пътят през 

възстановителното качество и физическата активност (Модел 2) бе значим за 

NDVI, SAVI и дървесната покривка, както и за всички субективни показатели, 

освен качеството на зелените площи. Пътищата през възприетото замърсяване 

от трафика и възстановителното качество (Модел 3), както и през 

раздразнението от шума и физическата активност (Модел 4) не бяха значими.  
 

Таблица 4. Серийни медиаторни модели, свързващи озеленеността с 

психичното здраве (GHQ-12)   
Серийни компоненти   Индиректни ефекти 

Модел 1: Възстановително качество → Социална кохезия → GHQ-12 
 Обективни показатели  

 NDVI 500-м -2.53 (-5.34, -0.63)* 

 SAVI 500-м -3.87 (-9.41, 0.18) 

 Дървесна покривка 500-м -0.01 (-0.03, 0.001) 

 Разстояние до зелена площ (за 50 м) 0.002 (-0.01, 0.01) 

 Субективни показатели  

 Възприета озелененост  -0.05 (-0.10, -0.02)* 

 Видима зеленина от дома -0.13 (-0.24, -0.07)* 

 Време за достигане до зелена площ (≤ 5 мин)  -0.13 (-0.30, -0.02)* 

 Време в зелена площ (> 1 час) -0.19 (-0.38, -0.08)* 

 Качество на зелените площи  -0.01 (-0.02, 0.0002) 
  

Модел 2: Възстановително качество → Физическа активност → GHQ-12 
 Обективни показатели  

 NDVI 500-м -0.35 (-1.16, -0.05)* 

 SAVI 500-м -0.53 (-2.12, -0.04)* 

 Дървесна покривка 500-м -0.002 (-0.008, -0.00005)* 

 Разстояние до зелена площ (за 50 м)  0.0003 (-0.001, 0.003) 

 Субективни показатели  

 Възприета озелененост  -0.01 (-0.03, -0.0003)* 

 Видима зеленина от дома -0.02 (-0.06, -0.003)* 

 Време за достигане до зелена площ (≤ 5 мин)  -0.02 (-0.07, -0.001)* 

 Време в зелена площ (> 1 час) -0.02 (-0.08, -0.001)* 

 Качество на зелените площи  -0.001 (-0.01, 0.001) 

Модел 3: Възприето замърсяване от трафика →Възстановително качество 

→ GHQ-12 
 Обективни показатели  

 NDVI 500-м -0.06 (-0.55, 0.05) 

 SAVI 500-м -0.05 (-0.86, 0.20) 

 Дървесна покривка 500-м -0.0004 (-0.004, 0.0004) 

 Разстояние до зелена площ (за 50 м) -0.0003 (-0.002, 0.0001) 

 Субективни показатели  

 Възприета озелененост  -0.001 (-0.01, 0.001) 

 Видима зеленина от дома -0.01 (-0.03, 0.002) 
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Серийни компоненти   Индиректни ефекти 

 Време за достигане до зелена площ (≤ 5 мин)  -0.01 (-0.07, 0.003) 

 Време в зелена площ (> 1 час) 0.002 (-0.005, 0.03) 

 Качество на зелените площи  0.000001 (-0.0004, 0.0004) 
   

Модел 4: Раздразнение от шума → Физическа активност → GHQ-12 
 Обективни показатели  

 NDVI 500-м -0.005 (-0.25, 0.11) 

 SAVI 500-м -0.03 (-0.69, 0.14) 

 Дървесна покривка 500-м -0.0001 (-0.003, 0.0005) 

 Разстояние до зелена площ (за 50 м) -0.0003 (-0.002, 0.0001) 

 Субективни показатели  

 Възприета озелененост  -0.001 (-0.01, 0.0003) 

 Видима зеленина от дома -0.003 (-0.02, 0.001) 

 Време за достигане до зелена площ (≤ 5 мин)  -0.01 (-0.05, 0.01) 

 Време в зелена площ (> 1 час) 0.001 (-0.003, 0.02) 

 Качество на зелените площи  -0.0001 (-0.001, 0.0001) 

Съкращения: GHQ-12 – General Health Questionnaire-12, NDVI – Normalized Difference 

Vegetation Index, SAVI – Soil Adjusted Vegetation Index. Коефициентите са 

нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% интервал на 

доверителност. Моделите са коригирани за възраст, пол, етнос, социално-икономически 

статус, време в дома/ден, продължителност на обитаване, гъстота на населението, 

учебно заведение и месец на събиране на данните. *p < 0.05.  

 

 Резултатите илюстрират нуждата от преосмисляне на начина, по който 

се тестват теоретичните модели на пътищата, свързващи озеленеността със 

здравето. Тестването на паралелни медиатори, коригирани един за друг, може 

да доведе до изчислителни грешки, когато медиаторите са свързани един с 

друг. Това нарушава едно от условията на епидемиологичната статистика – 

че един замъгляващ фактор не бива да е част от причинно-следствената 

верига между потенциалния рисков фактор и резултата (Rothman et al., 2008). 

Както демонстрирахме тук, някои важни пътища могат неправилно да бъдат 

счетени за незначителни в паралелни модели като онези, тествани от други 

автори (cf. Dadvand et al., 2016; de Vries et al., 2013). Натрупването на подобни 

подвеждащи резултати може да доведе до лошо направлявани 

общественоздравни интервенции за подобряване на психичното здраве, като 

бъдат игнорирани привидно „маловажните“ пътища. Ето защо е необходимо 

приложението на теоретично-обосновани структурни модели, които да 

намалят вероятността за неадекватни интервенции в практиката.   

 Например, въпреки че социалната кохезия не бе значим медиатор в 

единичните и паралелни модели, серийната медиация, която установихме, 

отговаря на очакването ни, че възстановителното качество действа като 

мотиватор за повишена социална кохезия – тоест, озеленената среда предлага 

психологически-възстановителни преживявания, като по този начин 

привлича хората да прекарват време навън, където могат да общуват и 

контактуват помежду си, което засилва усещането за общност (cf. Kuo et al., 

1998). В други проучвания, резултатите са разнопосочни – социалната 
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кохезия е идентифицирана като медиатор в някои проучвания (Dadvand et al., 

2016; de Vries et al., 2013; Maas et al., 2009; Sugiyama et al., 2008), но не и в 

други (Triguero-Mas et al., 2015). Това би могло да зависи от начина, по който 

социалната кохезия (или сходен конструкт) е била третирана като медиатор, 

т.е. единичен или заедно с други потенциални медиатори.  

 Подобни са заключенията и по отношение на физическата активност, 

която не беше значим медиатор на обективната озелененост нито в 

единичните, нито в паралелните модели. От друга страна, серийните модели 

показаха, че в по-озеленените квартали възстановителното качество бе по-

високо, което беше асоциирано с по-висока физическа активност, а оттам – с 

по-малко симптоми. Предишни проучвания, намерили, че физическата 

активност не опосредства ефекта на озеленеността върху психичното здраве 

(Dadvand et al., 2016; de Vries et al., 2013; Triguero-Mas et al., 2015), биха 

могли да са стигнали до това заключение, защото са тествали неправилно 

зададен модел с ортогонални, невлияещи си един на друг, индиректни 

пътища.  

 

1.3. Резултати по Задача 2 

В единичните медиаторни модели, за всеки 5-dB нарастване на Lden 

GHQ-12 се повишаваше с β = 0.54 (95% CI: 0.02, 1.06). (Таблица 5) 

Директният ефект от Lden, обаче, не беше значим, говорейки за наличието 

на индиректен ефект. Имаше статистически значими индиректни пътища 

през раздразнението от шума, физическата активност и социалната 

кохезия, но не и през възстановителното качество.  

След това, тествахме едновременно всички медиатори в паралелни 

медиаторни модели, което даде същите резултати – нямаше директна 

асоциация между шума и психичното здраве, а всички медиаторни пътища 

бяха значими, освен този през възстановителното качество. (Таблица 6)  

 

Таблица 5. Единични медиаторни модели, свързващи транспортния 

шум (Lden) с психичното здраве (GHQ-12) 
Ефект   Специфични индиректни ефекти (медиаторите са тествани един по един) 

 Раздразнение 

от шума 

Възстановително 

качество 

Физическа 

активност  

Социална 

кохезия 

Общ   0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

Директен   0.28  

(-0.24, 0.79) 

0.52  

(-0.002, 1.04) 

0.48  

(-0.05, 1.02) 

0.32  

(-0.17, 0.82) 

Индиректен  0.27  

(0.13, 0.48)* 

0.03  

(-0.03, 0.13) 

0.06  

(0.003, 0.19)* 

0.22  

(0.04, 0.44)* 

Всички модели са коригирани за пол, възраст, етнос, социално-икономически статус, 

чувствителност към шума и учебно заведение. Коефициентите са нестандартизирани 

линейни регресионни коефициенти с 95% интервал на доверителност. *p < 0.05.  
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Таблица 6. Паралелни медиаторни модели, свързващи транспортния 

шум (Lden) с психичното здраве (GHQ-12) 
Ефект   Специфични индиректни ефекти (медиаторите са тествани едновременно) 

 Раздразнение 

от шума 

Възстановително 

качество 

Физическа 

активност  

Социална 

кохезия 

Общ   0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

0.54  

(0.02, 1.06) 

Директен   0.04  

(-0.46, 0.54) 

0.04  

(-0.46, 0.54) 

0.04  

(-0.46, 0.54) 

0.04  

(-0.46, 0.54) 

Индиректен  0.23  

(0.10, 0.41)* 

0.001  

(-0.03, 0.05) 

0.06  

(0.01, 0.18)* 

0.21  

(0.04, 0.42)* 

Всички модели са коригирани за пол, възраст, етнос, социално-икономически статус, 

чувствителност към шума и учебно заведение. Медиаторите са коригирани един за 

друг. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% 

интервал на доверителност. *p < 0.05.  

 

 

След това проведохме SEM. (Фигура 6) Моделът пасваше на данните 

добре (χ2 
(29)

 = 44.56, p = 0.032, SRMR = 0.05, CFI = 0.97, RMSEA = 0.04. 

Нямаше директен път между Lden и GHQ-12 (β стандартизиран = 0.004; 95% CI: -

0.08, 0.09; p = 0.928). Повечето от другите тествани пътища бяха значими, 

но „Раздразнение от шума → възстановително качество“ (p = 0.081) и „Lden 

→ физическа активност“ (p = 0.079) бяха маргинално значими, а 

„Раздразнение от шума → физическа активност“ не беше значим (p = 

0.566).  
 

 
Коефициентите са стандартизирани линейни регресионни коефициенти с р-стойност. 

Замъгляващите фактори и измервателните грешки не са показани на фигурата, за да по-

ясна презентация.  

Фигура 6. Моделиране на структурни уравнения, описващи връзките между 

транспортния шум (Lden), медиаторите и психичното здраве (GHQ-12) 
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Индиректните пътища, свързващи Lden с GHQ-12, са представени в 

Таблица 7. Общият индиректен ефект бе значим и включваше единични 

пътища през по-високо раздразнение от шума (път I) и по-ниска физическа 

активност (път II); и серийни пътища през по-високо раздразнение от шума 

и по-ниска социална кохезия (път III); по-високо раздразнение от шума, 

по-ниско възстановително качество и по-ниска социална кохезия (път V); и 

по-високо раздразнение от шума, по-ниско възстановително качество и по-

ниска физическа активност (път VI). Не открихме серийна медиация през 

раздразнението от шума и физическата активност (път IV). 68.5% от общия 

индиректен ефект се дължаха на пътя „Lden → раздразнение от шума → 

GHQ-12“, като той бе значимо по-важен от останалите пътища (p < 0.05).  
 

Таблица 7. Индиректни пътища, свързващи транспортния шум (Lden) с 

психичното здраве (GHQ-12) в структурния модел 

Индиректни пътища  β (95% CI) P 

Общ индиректен ефект 0.31 (0.16, 0.50) <0.001 

Специфични индиректни пътища през:   

(I) Раздразнение от шума 0.21 (0.10, 0.38) <0.001 

(II) Физическа активност 0.04 (-0.0003, 0.14) 0.053 

(III) Раздразнение от шума → социална кохезия 0.04 (0.01, 0.10) 0.011 

(IV) Раздразнение от шума → физическа активност 0.003 (-0.01, 0.02) 0.406 

(V) Раздразнение от шума → възстановително качество → 

социална кохезия 
0.01 (0.0001, 0.02) 0.048 

(VI) Раздразнение от шума → възстановително качество → 

физическа активност 
0.001 (0.00004, 0.01) 0.036 

Съкращения: GHQ-12 – General Health Questionnaire, Lden – целодневен транспортен 

шум. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 95% 

интервал на доверителност. 

 

 Демонстрирахме, че повишеният транспортен шум е индиректно 

асоцииран с по-силно изразени симптоми на тревожност/депресия. Други 

автори изследват асоциацията на транспортния шум с психичното здраве 

при деца, използвайки по-прости регресионни подходи, без да изчисляват 

специфичните индиректни пътища (Dreger et al., 2015; Crombie et al., 2011). 

Никое от тези проучвания не контролира в модела си за възстановителното 

качество или социалната кохезия, което би могло да е една от причините 

защо в нашия модел шумът нямаше директен ефект. От друга страна, 

проучванията при възрастни използват структурно моделиране, за да 

свържат шума с психологическото благосъстояние и качеството на живот. 

Например, Héritier et al. (2014) съобщават, че асоциацията между 

автомобилния шум и качеството на живот се медиира от раздразнението и 

проблемите със съня. Според Urban и Máca (2013), раздразнението от шума 

и удовлетвореността от жилищната среда са част от пътя между шумовата 

експозиция и удовлетвореността от живота. Roswall et al. (2015) 
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споменават индиректни пътища през някои елементи на начина на живот 

като пушенето, приема на алкохол и затлъстяването.   

 Социалната кохезия бе не само значим единичен медиатор, но и 

сериен медиатор. Натоварените улици и високата интензивност на трафика 

могат физически да увеличат разстоянието между хората в един квартал 

(Cassidy, 1997), а шумът може да намали готовността им за взаимопомощ и 

социална подкрепа (Cassidy, 1997; Cohen & Spacapan, 1984).  

Подобно на Roswall et al. (2017), намерихме асоциация между 

високата шумова експозиция и по-ниската физическа активност, която бе 

медиатор в единичните и паралелни медиаторни модели.  

 Независимо от незначимата директна асоциация между 

раздразнението и възстановителното качество, наблюдавахме серийна 

медиация, при която по-силното раздразнение бе свързано с по-ниско 

възстановително качество, а то на свой ред, с по-ниска социална кохезия, 

като по този начин подкрепихме теорията, че, пречейки на 

възстановяването, транспортният шум може да намали социалната кохезия 

и физическата активност, което, от своя страна, може да влоши психичното 

здраве.  

 

1.4. Резултати по Задача 3 

 Взаимодействието между Lden и NDVI 500-м не беше значимо (p = 

0.444). Въпреки това изглеждаше, че ефектът на Lden спада с повишаването 

на NDVI. (Фигура 7) Взаимодействието „Lden × разстояние до зелена площ“ 

не беше значимо (p = 0.290), но шумът имаше негативен ефект върху 

психичното здраве само в квартали, където домът на хората е на 

разстояние 317 – 644 м от зелена площ. Изглежда, по-голямото отстояние 

от зелена площ бе свързвано с по-силно изразен ефект на шума. (Фигура 8) 

По отношение на дървесната покривка, картината беше по-ясна. 

Взаимодействието „Lden × дървена покривка 500-м“ беше значимо при 

възприетото α-ниво (p = 0.155). В квартали с повече от 5.84% дървесна 

покривка транспортният шум не бе значимо асоцииран с влошено 

психично здраве. (Фигура 9) 
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Фигура 7. Условен ефект на транспортния шум (Lden) върху 

психичното здраве (GHQ-12) в зависимост от зеленината (NDVI) в 

буферен радиус от 500-м   
 

 
Фигура 8. Условен ефект на транспортния шум (Lden) върху 

психичното здраве (GHQ-12) в зависимост от разстоянието до зелена 

площ   
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Фигура 9. Условен ефект на транспортния шум (Lden) върху 

психичното здраве (GHQ-12) в зависимост от дървесната покривка в 

буферен радиус от 500-м 
 

 Модераторният анализ показа, че в квартали с оскъдна дървесна 

растителност вредното влияние на шума беше по-силно, докато в квартали с 

висок процент дървета шумът не бе асоцииран с тревожност/депресия. В 

допълнение към ролята си на чисто физическо препятствие за звука, 

градската озелененост може да повлияе благоприятно начина, по който 

хората възприемат и оценяват транспортния шум (Van Renterghem, 2018). 

Всъщност, съчетаното преживяване на визуални и слухови стимули, 

породени от озеленеността, подхранва чувството за спокойствие (Kang et al., 

2016). Така, въпреки че нежеланият шум действа като пречка за 

възстановяването (von Lindern et al., 2016), природните звуци могат да 

противодействат на шума по обратния механизъм. Тоест, позитивната 

звукова среда на местата, посещавани за рекреация, може сама по себе си да 

повиши възстановяването на изчерпаните адаптивни ресурси на индивида и 

неговия резилианс към дразнещи акустични стимули (van Kamp et al., 2016).

  

 

2. Проучване II 

 

2.1. Общо описание на извадката 

Посоката на корелациите между озеленеността, транспортния шум, 

медиаторите и GHQ-12 отговаряше на очакваното. Възприетата зеленина беше 
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корелирана с GHQ-12 (rs = -0.31, p < 0.01); корелацията между GHQ-12 и NDVI 

100-м беше по-слаба, но все пак значима (rs = -0.19, p < 0.01). GHQ-12 не беше 

асоцииран с водните площи. Асоциацията между обективната и възприета 

озелененост беше най-силна в буфера 100-м за NDVI (rs = 0.29, p < 0.01); 

разстоянието до водна площ беше асоциирано с възприетите водни площи (rs = 

-0.31, p < 0.01). Участниците, живеещи в по-озеленен квартал или имащи 

представата, че живеят в по-озеленен квартал, бяха по-слабо раздразнени от 

шума. По-високата озелененост в квартала също така бе асоциирана с по-

нисък LAeq. По-високият GHQ бе асоцииран с по-висок LAeq, по-силно 

раздразнение и проблеми със съня, и с по-млада възраст, по-нисък доход и по-

ниска физическа активност. LAeq и NO2 бяха корелирани с гъстотата на 

населението, а LAeq – с по-силно раздразнение и проблеми със съня.  

 

2.2. Резултати по Задача 4 

 Тестовете на общия ефект на озеленеността показаха, че по-високите 

NDVI и процент зелени площи бяха асоциирани с по-слабо раздразнение във 

всички буфери (Таблица 8). По отношение на дървесната покривка, 

асоциацията бе  значима само в буфера 100-м. Разстоянието до зелена площ 

нямаше ефект. Освен това, само NDVI в буферите 300-м и 500-м имаше 

директен ефект върху раздразнението, a в останалите буфери ефектът бе 

индиректен. По-точно, връзките между NDVI и процента зелени площи и 

раздразнението бяха медиирани от представата за по-озеленен квартал и по-

ниския LAeq, като тези индиректни пътища не се различаваха значимо по 

големината си. Възприетата озелененост обясни около 20 – 25% от общите 

ефекти. В случая на дървесната покривка, само възприетата озелененост беше 

медиатор, обяснявайки между 14% и 75% от общия ефект в различните 

буфери.  

 Резултатите ни съвпадат с литературата по въпроса (Van Renterghem & 

Botteldooren; 2016; Li et al., 2010; Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström, 2007; Gidlöf-

Gunnarsson et al., 2009; Bodin et al., 2015; Dzhambov & Dimitrova, 2015; Li et al., 

2012). Медиаторите функционираха паралелно и изглеждаха еднакво значими 

за намаляване на раздразнението. Това говори, че озеленеността може да 

тушира психофизиологичната реакция на стрес не само чрез намаляване на 

звуковото налягане, но и чрез психологически механизми. Резултатите ни 

показват, че следва да се имат предвид както обективната озелененост в 

жилищната среда, така и възприятието за нея. Субективните показатели 

отчитат истинското взаимодействие на хората със средата им и така 

балансират недостатъчната точност на дистанционната оценка чрез сателитни 

изображения – напр., неотчитане на разликата между видовете растителност, 

качеството на зелените площи, достъпността и видимостта от пешеходците 

(Gascon et al., 2016).  
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Таблица 8. Паралелни медиаторни модели, свързващи обективната озелененост с раздразнението от 

шума  
Показател  Общ ефект  Директен ефект  Индиректни пътища (% от общия ефект) 

   LAeq Възприета озелененост 

NDVI 100-м -0.16 (-0.26, -0.06)* -0.08 (-0.19, 0.02) -0.04 (-0.07, -0.02)* (25%) -0.04 (-0.08, -0.01)* (25%) 

NDVI 300-м -0.26 (-0.39, -0.13)* -0.18 (-0.31, -0.05)* -0.04 (-0.07, -0.01)* (15%) -0.05 (-0.09, -0.02)* (20%) 

NDVI 500-м -0.16 (-0.25, -0.07)* -0.12 (-0.21, -0.03)* -0.01 (-0.03, -0.002)* (6%) -0.03 (-0.06, -0.01)* (19%) 

Дървесна покривка 100-м -0.07 (-0.12, -0.01)* -0.05 (-0.10, 0.001) -0.003 (-0.01, 0.004) (4%) -0.01 (-0.03, -0.003)* (14%) 

Дървесна покривка 300-м -0.05 (-0.14, 0.03) -0.04 (-0.12, 0.05) 0.003 (-0.01, 0.02) (-6%) -0.02 (-0.04, -0.01)* (40%) 

Дървесна покривка 500-м -0.04 (-0.15, 0.07) -0.02 (-0.13, 0.09) 0.01 (-0.003, 0.03) (-25%) -0.03 (-0.06, -0.01)* (75%) 

Зелени площи % 100-м -0.05 (-0.09, -0.01)* -0.03 (-0.07, 0.01) -0.01 (-0.03, -0.004)* (20%) -0.01 (-0.02, -0.003)* (20%) 

Зелени площи % 300-м -0.04 (-0.07, -0.01)* -0.02 (-0.05, 0.01) -0.01 (-0.02, -0.003)* (25%) -0.01 (-0.01, -0.002)* (25%) 

Зелени площи % 500-м -0.04 (-0.07, -0.004)* -0.03 (-0.06, 0.01) -0.01 (-0.01, -0.002)* (25%) -0.004 (-0.01, <0.001) (10%) 

Разстояние до зелена площ -0.01 (-0.03, 0.01) -0.002 (-0.02, 0.02) -0.01 (-0.02, 0.00) (100%) -0.002 (-0.01, 0.001) (20%) 

Съкращения: LAeq – дневен транспортен шум, NDVI – Sentinel Normalized Difference Vegetation Index. Моделите са коригирани за пол, 

възраст, етнос, икономически статус, продължителност на обитаване, време, прекарвано у дома/ден, стресиращи житейски събития, 

гъстота на населението, населено място, наличие на водна площ в съответния буфер и месец на събиране на данните. В допълнение, 

LAeq и възприета озелененост са коригирани един за друг. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с 

95% интервал на доверителност. *p < 0.05. 
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2.3. Резултати по Задача 5 

 

 NDVI 300-м беше единственият обективен показател със значим 

негативен общ ефект върху GHQ-12. Тази асоциация се медиираше от 

възприетата озелененост и раздразнението. Възприетата озелененост беше 

единичен медиатор за повечето обективни показатели, освен за процента 

зелени площи в буфер 500-м и за разстоянието до зелена площ. Резултатите 

за другите кандидат-медиатори бяха разнопосочни за дървесната покривка и 

процента зелени площи в различните буфери. Възприетата озелененост беше 

асоциирана с по-нисък GHQ-12, като физическата активност и 

раздразнението играеха ролята на единични медиатори.    

 Получихме добре пасващ краен структурен модел: χ2
(133)=228.913, 

p<0.001, SRMSR=0.037, RMSEA=0.032 (90% CI: 0.025, 0.039), CFI=0.956. 

(Фигура 10)  
 

 
Съкращения: GHQ-12 – General Health Questionnaire-12, LAeq – дневен транспортен шум, 

NO2 – азотен диоксид. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни 

коефициенти със стандартна грешка, като значимите коефициенти са с удебелен 

шрифт. Не са показани контролните ковариати, ковариационни връзки и грешки, за 

подобряване на презентацията.  
Фигура 10. Моделиране на структурни уравнения, описващи 

пътищата, свързващи озеленеността и водните площи с медиаторите и 

психичното здраве (GHQ-12) 

 

В Таблица 9 са дадени общите, директни и индиректни ефекти от 

структурния модел. Общият ефект на NDVI 300-м върху GHQ-12 бе значим и се 

медиираше от няколко серийни компонента. По-точно, по-високият NDVI 300-м 

беше асоцииран с по-нисък LAeq, което на свой ред водеше до по-слабо 

раздразнение, а то – до по-добро психично здраве (път 1); друг път включваше 

по-висока възприета озелененост, която водеше до по-слабо раздразнение, а то 

– до подобрено психично здраве (път 7); по-високата възприета озелененост 

също така бе асоциирана с по-високо възстановително качество, а чрез него и с 
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по-висока физическа активност, и така – с по-добро психично здраве (път 11); 

същевременно, по-високата възприета озелененост сама по себе си бе 

асоциирана с по-добро психично здраве (път 15).  
 

Таблица 9. Общи, директни и индиректни ефекти на озеленеността 

върху психичното здраве (GHQ-12) в структурния модел 

Пътища   β (95% CI) p 

NDVI 300-м    

Общ ефект   -0.624 (-1.276, -0.008) 0.049 

Директен ефект  -0.250 (-0.928, 0.406) 0.442 

Общ индиректен ефект   -0.375 (-0.589, -0.213) <0.001 

Специфични индиректни пътища през:   

(1) LAeq → Р → GHQ-12 -0.049 (-0.109, -0.014) 0.003 

(2) LAeq → Р → ВК → СК → GHQ-12 -0.0001 (-0.001, 0.0001) 0.230 

(3) LAeq → Р → ВК → ФА → GHQ-12 -0.0002 (-0.001, 0.00001) 0.059 

(4) NO2 → Р → GHQ-12 -0.023 (-0.077, 0.026) 0.353 

(5) NO2 → Р → ВК → СК → GHQ-12 -0.00003 (-0.001, 0.00003) 0.240 

(6) NO2 → Р → ВК → ФА → GHQ-12 -0.0001 (-0.001, 0.0001) 0.189 

(7) Възприета ОЗ → Р → GHQ-12 -0.071 (-0.137, -0.033) <0.001 

(8) Възприета ОЗ → Р → ВК → СК → GHQ-12 -0.0001 (-0.001, 0.0001) 0.250 

(9) Възприета ОЗ → Р → ВК → ФА → GHQ-12 -0.0003 (-0.001, 0.00001) 0.060 

(10) Възприета ОЗ → ВК → СК → GHQ-12 -0.003 (-0.013, 0.005) 0.409 

(11) Възприета ОЗ → ВК → ФА → GHQ-12 -0.010 (-0.022, -0.003) 0.002 

(12) LAeq → Р → СК → GHQ-12 -0.001 (-0.004, 0.001)  0.320 

(13) NO2 → Р → СК → GHQ-12 -0.0003 (-0.004, 0.0005) 0.316 

(14) Възприета ОЗ → Р → СК → GHQ-12 -0.001 (-0.006, 0.002)  0.364 

(15) Възприета ОЗ → GHQ-12 -0.203 (-0.395, -0.066) 0.004 

(16) Възприета ОЗ → СК → GHQ-12 -0.008 (-0.038, 0.016) 0.436 

Съкращения: Р – общо раздразнение, GHQ-12 – General Health Questionnaire-12, ОЗ – 

озелененост, LAeq – дневен транспортен шум, NDVI – Landsat Normalized Difference 

Vegetation Index, NO2 – азотен диоксид, ФА – physical activity, ВК – възстановително 

качество, СК – социална кохезия. Коефициентите са нестандартизирани линейни 

регресионни коефициенти с 95% интервал на доверителност. 

  

 
 



35 
 

 
 

Съкращения: GHQ – General Health Questionnaire, LAeq – дневен транспортен шум, NO2 – 

азотен диоксид, R2 – коефициент на детерминация. Коефициентите са стандартизирани 

линейни регресионни коефициенти с ниво на значимост р, като значимите коефициенти са 

с удебелен шрифт. Не са показани контролните ковариати, ковариационни връзки и 

грешки, за подобряване на презентацията.  

Фигура 11. Моделиране на структурни уравнения, описващи 

пътищата, свързващи LAeq и NO2 с медиаторите и психичното здраве 

(GHQ-12) 
 

Следващият SEM за LAeq и GHQ също пасваше на данните добре: 

χ2
(424)=825.575, p<0.001; CFI=0.941; RMSEA=0.036 (90% CI: 0.033, 0.040); 

SRMR=0.044. (Фигура 11) Общо 56% от вариацията в GHQ беше обяснена 

от модела. Таблица 10 показва изчислените общи, директни и индиректни 

ефекти. Ефектът на LAeq бе значим и медииран от няколко серийни 

медиаторни компонента. По-точно, LAeq бе асоцииран с по-силно 

раздразнение, а чрез него, с по-ниско възстановително качество на средата, 

оттам с по-ниска физическа активност и накрая – с по-лошо психично 

здраве (път 3). Същевременно, по-силното раздразнените бе асоциирано с 

повече проблеми със съня и оттам с по-лошо психично здраве (път 6).  
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Таблица 10. Общ, директен и индиректни ефекти, на LAeq върху 

психичното здраве (GHQ) в структурния модел 
 β (95% CI) p 

LAeq    

Стандартизиран общ ефект  0.069 (0.006, 0.131) 0.034 

Стандартизиран директен ефект  0.034 (-0.026, 0.095) 0.265 

Стандартизиран общ индиректен ефект  0.035 (0.010, 0.065) 0.004 

Нестандартизирани специфични индиректни ефекти:   

(1) LAeq → раздразнение → GHQ 0.003 (-0.001, 0.011) 0.110 

(2) LAeq → раздразнение → ВК → СК → GHQ 0.00005 (-0.00006, 0.0003) 0.301 

(3) LAeq → раздразнение → ВК → ФА → GHQ 0.00009 (0.00001, 0.003) 0.010 

(4) LAeq → раздразнение → ВК → GHQ 0.0002 (-0.0002, 0.001) 0.260 

(5) LAeq → раздразнение → СК → GHQ 0.0002 (-0.0003, 0.001) 0.365 

(6) LAeq → раздразнение → сън → GHQ 0.010 (0.003, 0.019) 0.003 

(7) LAeq → раздразнение → сън → ФА → GHQ 0.00003 (-0.0001, 0.0003) 0.535 

Съкращения: GHQ – General Health Questionnaire, LAeq – дневен транспортен шум, ФА – 

physical activity, ВК – възстановително качество, СК – социална кохезия.  

 

 Потвърдихме резултата от Проучване I, че в по-озеленените квартали 

възстановителното качество е по-високо, което води по-висока физическа 

активност и по-добро психично здраве. Това говори, че неправилната 

спецификация на ортогонални пътища в единични или паралелни медиаторни 

модели би могла до обясни нулевите (de Vries et al., 2013; Triguero-Mas et al., 

2015; Dadvand et al., 2016) и дори нелогични (Gascon et al., 2018) индиректни 

ефекти през физическата активност. Както и в някои предходни проучвания 

(Gascon et al., 2018; Van Aart et al., 2018; Проучване I), транспортният шум 

беше медиатор. Резултатите от структурния модел съвпадат с твърденията, че 

възприетата озелененост може да повиши усещането за контрол над 

акустичната среда, защото хората знаят, че има къде за се откъснат от шума у 

дома и не се чувстват безпомощни (Riedel et al., 2018).  
 

2.4. Резултати по Задача 6 

 При краткосрочното проследяване в периода от м. октомври до м. 

декември 2017 г. бяха включени 101 студента. Средната им възраст беше 

21.08 години (SD = 4.42), 67.3% (n = 68) бяха жени, а 86.1% (n = 87) бяха 

българи. Едномерни t-тестове показаха значими промени в GHQ, който се 

повиши, показвайки влошаване на психичното здраве за тези два месеца 

(10.01 ± 4.82 vs 11.51 ± 5.60; p = 0.005). По отношение на медиаторите, 

нямаше значими различия между изходните и крайните стойности, по все 

пак се забеляза незначимо повишаване на раздразнението и физическата 
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активност, както и незначим спад във възстановителното качество и 

социалната кохезия.  

 След това тествахме дали промените в медиаторите опосредстваха 

промяната в GHQ. (Таблица 11) Тестовете на единичните медиаторни 

модели показаха само маргинално значима медиация през раздразнението, 

възстановителното качество и социалната кохезия. В серийните 

медиаторни модели, обаче, промяната в GHQ значимо се медиираше от 

повишаване на раздразнението и последващ спад на социалната кохезия.  
 

Таблица 11. Медиаторен анализ с повторно измерване (repeated measures)  
Медиатори  Директен 

ефект 

Индиректен 

ефект 

Раздразнение 1.17 (0.22, 2.13)* 0.32 (-0.01, 0.86) 

Възстановително качество 1.36 (0.41, 2.31)* 0.13 (-0.11, 0.51) 

Физическа активност 1.64 (0.70, 2.59)* -0.16 (-0.66, 0.16) 

Социална кохезия 1.29 (0.33, 2.26)* 0.20 (-0.13, 0.72) 

Раздразнение → Възстановително качество 1.08 (0.19, 1.98)* 0.02 (-0.01, 0.11) 

Раздразнение → Социална кохезия 1.11 (0.18, 2.05)* 0.08 (0.001, 0.31)* 

Раздразнение → Физическа активност 1.33 (0.43, 2.23)* 0.03 (-0.004, 0.17) 

Възстановително качество → Физическа активност 1.51 (0.60, 2.42)* 0.03 (-0.02, 0.19) 

Възстановително качество → Социална кохезия 1.21 (0.31, 2.10)* 0.04 (-0.03, 0.25) 

Общ ефект = 1.49 (0.47, 2.51)* *p < 0.05. 
 

Накрая, тествахме панелен медиаторен модел с кръстосани времеви 

връзки за установяване на посоката на причинно-следствените връзки 

между психичното здраве и медиаторите. Раздразнението беше по-силен 

предиктор на GHQ отколкото обратното (β = 0.16; p = 0.074 vs β = -0.04; 

p=0.614). Заедно GHQ и раздразнението през м. октомври обясниха 29% от 

вариацията в GHQ през м. декември. Подобни панелни медиаторни модели 

с кръстосани времеви връзки бяха тествани и с другите медиатори. 

Резултатите показаха, че възстановителното качество обясняваше част от 

промяната в GHQ (β = -0.17; p = 0.046), но GHQ не обясняваше промяната 

във възприетото възстановително качество (β = -0.03; p = 0.692). 

Социалната кохезия и GHQ не бяха асоциирани в нито една посока (β=-.05; 

p = 0.551; β = 0.01; p = 0.958). Неочаквано, докато физическата активност 

през м. октомври не обясняване нивото на GHQ през м. декември (β = 0.07; 

p = 0.406), то по-лошото психично здраве през м. октомври доведе до по-

висока физическа активност през м. декември (β=0.37; p<0.001).  

 В дългосрочното проследяване до края на учебната година, м. май 

2018 г., включихме други 109 студента. Повечето бяха мъже (n = 60, 55%) 

и чужденци (n = 61, 56%). Медианата на възрастта беше 21 години. NDVI 

беше асоцииран по-силно с GHQ през м. май 2018 г., отколкото с изходния 
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GHQ през м. октомври 2017 г. От друга страна, NDVI и GHQ бяха по-

силно асоциирани с медиаторите през м. октомври 2017 г.  

 Резултатите от медиаторното моделиране са дадени в Таблица 12. В 

срезовите анализи NDVI нямаше общ ефект върху GHQ-12, но бе 

индиректно асоцииран с по-нисък GHQ-12 чрез по-високи 

възстановително качество и физическа активност. От друга страна, по-

високият NDVI през м. октомври 2017 г. доведе до значим спад в GHQ-12 

през м. май 2018 г., но този ефект не беше медииран, а беше директен.  

 

Таблица 12. Единични медиаторни модели, свързващи озеленеността и 

водните площи през м. октомври с психичното здраве (GHQ-12) през 

м. октомври и м. май  
 Вид на анализа 

 Срезов Лонгитудинален 

Общ ефект на NDVI 300-м -12.88 (-37.98, 12.21) -16.08 (-24.05, -8.10)* 

Индиректни ефекти през:   

LAeq -0.10 (-5.08, 4.67) -0.62 (-4.11, 0.40) 

NO2 -0.26 (-5.03, 5.48) -0.63 (-2.25, 1.61) 

Раздразнение   -9.21 (-23.94, 0.89) 1.15 (-0.29, 4.90) 

Възстановително качество -8.56 (-24.36, -1.58)* 0.13 (-1.68, 2.81) 

Физическа активност -8.61 (-22.97, -1.30)* 0.10 (-0.80, 2.29) 

Социална кохезия  -5.61 (-16.82, 2.40) 0.54 (-1.89, 3.98) 

Съкращения: GHQ – General Health Questionnaire-12, LAeq – дневен транспортен шум, 

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, NO2 – азотен диоксид. Всички 

променливи в срезовите анализи са измерени през м. октомври 2017 г., а в 

лонгитудиналните анализи GHQ и самодекларирани медиатори са измерени през м. май 

2018 г. Моделите са коригирани за пол, възраст, етнос, икономически статус, 

продължителност на обитаване, време, прекарвано у дома/ден. NDVI и водните площи 

са взаимно коригирани един за друг. В лонгитудиналните анализи има допълнително 

напасване за GHQ и стойностите на съответния самодеклариран медиатор през м. 

октомври 2017 г. Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни 

коефициенти с 95% интервал на доверителност. *p < 0.05. 

 

 Резултатите ни отговарят на литературните данни от няколко срезови 

(Maas et al., 2009; Van den Berg et al., 2010; Richardson et al., 2013) и 

кохортни проучвания (Gascon et al., 2015; Alcock et al., 2015; Astell-Burt et 

al., 2014; Van Aart et al., 2018). Интересното беше, че озеленеността имаше 

общ ефект върху психичното здраве само в лонгитудиналния модел (макар 

и в срезовия посоката на асоциацията да бе същата). Възможна причина би 

могла да е, че през лятото някои студенти пътуват извън Пловдив, така че в 

началото на учебната година (октомври) не са контактували скоро със 

средата си в града, поради което влиянието ѝ може да не е било достатъчно 

изразено. Друго обяснение може да са сезонните вариации в озеленеността 
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на Пловдив – през май времето е по-топло и градът е по-озеленен в 

сравнение с октомври, поради което участниците може да са прекарвали 

повече време навън и да са изпитали повече ползи от средата си. Това би 

обяснило по-силния ефект в края на проследяването.   

 Колкото до това, че възстановителното качество и физическата 

активност бяха медиатори само в срезовия модел, известно е, че срезовите 

медиаторни модели понякога дават значими резултати дори когато в 

действителност няма индиректен ефект. Възможно е, обаче, срезовият 

дизайн да е по-подходящ за разкриването на медиация в случая, тъй като, 

ако промяната в медиаторите и психичното здраве се осъществява 

едновременно и те си влияят непрекъснато във времето, то тогава 

лонгитудиналното моделиране би могло да не отчете индиректните ефекти 

поради неправилен избор на времеви лаг между двете измервания (cf. 

Finkel, 1995; Wong & Law, 1999). Наистина, изборът на период от седем 

месеца беше за удобство и може да е бил твърде дълъг. Изборът на 

оптимален лаг е добре познат проблем в медиаторното моделиране и може 

да има съществено отражение върху заключенията (Dormann & Griffin, 

2015). Допуска се, че причината и следствието се разкриват с течение на 

времето. Непрекъснатите времеви параметри обаче не са известни, затова 

се разчита на дискретни измервания, за да се разбере подлежащият процес. 

Концептуално, панелният дизайн обхваща моментни „снимки“ на 

непрекъснат процес, развиващ се във времето. Оптималният времеви 

интервал е този, който е необходим, за да се отчете максималният ефект на 

X при първото измерване върху Y при последващото измерване. Счита се, 

че работата с психологически фактори, като тези в настоящото проучване, 

налага използването на по-кратки времеви интервали между измерванията. 

Когато не е избран най-подходящият времеви интервал, асоциацията 

между изучаваните променливи винаги се подценява (Dormann & Griffin, 

2015). Бъдещите проучвания следва да тестват алтернативни лагове, за да 

определят кой е най-подходящ. 

 

3. Проучване III 
 

3.1. Общо описание на извадката 

 Характеристиките на здравите контроли и пациентите са 

представени в Таблица 13. Пациентите бяха предимно жени, средно с 10 

години по-възрастни, по-често обвързани и съобщиха по-нисък 

икономически статус. По отношение на акустичните фактори, 

експозицията им на шум бе малко по-ниска, но въпреки това 

чувствителността им към шума и възприетата безпомощност спрямо шума 

в жилищната среда бяха значимо по-високи. Както може да се предположи, 

нивата им на тревожност и депресивни симптоми бяха значимо по-високи, 

по-често приемаха антидепресанти/анксиолитици и по-често имаха 

наследственост за психопатология. 
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Таблица 13. Характеристики на участниците (N= 86) 
Характеристики  Контроли  

(n = 42)  
Пациенти  

(n = 44) 
Разлика  

р-стойност 

Социодемографски      

Мъже (n, %) 14 (33.3) 7 (15.9) 0.080 

Възраст (средна, SD) 34.40 (15.84) 42.75 (12.24) 0.007 

Българи (n, %) 39 (92.9) 43 (97.7) 0.355 

Обвързани (n, %) 16 (38.1) 29 (65.9) 0.017 

Икономически статус (средна, SD) 2.76 (1.19) 1.94 (1.27) 0.003 

Озелененост    

NDVI 100-м (средна, SD) 0.41 (0.10) 0.41 (0.11) 0.791 

NDVI 300-м (средна, SD) 0.42 (0.06) 0.42 (0.07) 0.991 

NDVI 500-м (средна, SD) 0.42 (0.05) 0.42 (0.06) 0.914 

Възприета озелененост (средна, SD) 3.00 (1.15) 2.84 (1.15) 0.507 

Акустичен стрес    

LAeq, dB(A) (средна, SD) 66.80 (1.73) 65.90 (2.07) 0.033 

Чувствителност към шум (средна, SD) 4.12 (1.84) 6.07 (2.46) <0.001 

Безпомощност спрямо шума (средна, SD) 1.45 (0.99) 2.27 (1.21) 0.001 

Раздразнение от транспортен шум (средна, SD) 1.79 (1.18) 1.86 (1.07) 0.749 

Раздразнение от друг шум (средна, SD) 1.60 (1.11) 1.93 (1.15) 0.170 

Психично здраве     

Депресия (средна, SD) 36.79 (9.26) 48.94 (11.98) <0.001 

State-тревожност (средна, SD) 40.55 (13.15) 53.56 (15.01) <0.001 

Trait-тревожност (средна, SD) 42.55 (12.90) 52.55 (13.65) 0.001 

Други ковариати     

Наследственост за психопатология (n, %) 35 (83.3) 26 (59.1) 0.018 

Прием на антидепресанти (n, %) 0 (0.0) 35 (79.5) <0.001 

Прием на анксиолитици (n, %) 0 (0.0) 38 (86.4) <0.001 

Живущи в Пловдив (n, %) 39 (92.9) 35 (79.5) 0.118 

Продължителност на обитаване ≥ 5 години (n, %) 17 (40.5) 35 (79.5) <0.001 

Време у дома/ден ≥ 8 часа (n, %) 21 (50.0) 23 (52.3) 1.000 

Съкращения: EE – енергоразход, LAeq – дневен транспортен шум, NDVI – Normalized 

Difference Vegetation Index, SD – стандартно отклонение.  
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3.2. Резултати по Задача 7 

 По отношение на озеленеността и транспортния шум, като цяло не се 

наблюдаваха значими различия, с изключение на малко по-ниското ниво 

на шум при депресивно болните. (Фигура 12)    

 

 
 

 
Съкращения: LAeq – дневен транспортен шум, NDVI – Normalized Difference Vegetation 

Index. Моделите са коригирани за пол, възраст, икономически статус, обвързаност, 

наследственост и продължителност на обитаване. * p < 0.05 разлика спрямо 

контролите. 

Фигура 12. Сравнение на нивата на озелененост и транспортен шум 

между здравите контроли и двете групи пациенти   

 

 На Фигура 13 е представена съпоставка на коригираните средни 

стойности на факторите на възприятието за акустичната среда. Въпреки че 

чувствителността към шум бе повишена и в двете пациентски групи, 

разликата спрямо контролите беше значима при онези с депресивни 

разстройства. При пациентите с тревожни разстройства, от друга страна, бе 

най-силно чувството за безпомощност спрямо шума.  
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Моделите са коригирани за пол, възраст, икономически статус, обвързаност, 

наследственост и продължителност на обитаване. * p < 0.05 разлика спрямо 

контролите; # p < 0.05 разлика между пациентите с тревожни и депресивни 

разстройства. 

Фигура 13. Сравнение на нивата на самодекларирани акустични 

фактори между здравите контроли и двете групи пациенти   
 

 

  Като следваща стъпка тествахме дали има значими междугрупови 

различия при асоциациите между средовите фактори и нивото на депресия 

и тревожност като черта. (Таблица 14) По-високото ниво на транспортен 

шум и по-силното раздразнение от транспортния шум бяха значимо 

асоциирани с по-изразена депресивна симптоматика само при пациентите, 

като тези асоциации бяха значимо по-силно изразени, отколкото при 

контролите. Резултатите за тревожността като черта показват негативен 

ефект на транспортния шум, чувствителността към шум и чувството на 

безпомощност спрямо шума само при контролите. NDVI 300-м също може би 

има (незначима) протективна асоциация с тревожността при контролите, 

но не е при пациентите.  
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Таблица 14. Асоциация между средовите фактори на акустичния стрес и озеленеността и нивото на депресия 

(скала на Цунг) и тревожност (Скала STAI-T) (N = 86) 
 Скала на Цунг   Скала STAI-T 

Средови фактор  Контроли  Пациенти  Стат. разлика  Контроли  Пациенти  Стат. разлика  

LAeq (за всеки 5 dB) -2.86  

(p = 0.697) 

8.89  

(p = 0.075) 

p = 0.189 10.45  

(p = 0.065) 

9.23  

(p = 0.204) 

p = 0.891 

Чувствителност към шум  1.33  

(p = 0.162) 

0.49  

(p = 0.725) 

p = 0.588 3.15  

(p = 0.001) 

0.83  

(p = 0.443) 

p = 0.081 

Безпомощност спрямо шума  0.85  

(p = 0.604) 

1.25  

(p = 0.404) 

p = 0.863 4.94  

(p = 0.042) 

-1.26  

(p = 0.553) 

p = 0.068 

Раздразнение от транспортен шум  -0.94  

(p = 0.520) 

3.14  

(p = 0.040) 

p = 0.045 2.12  

(p = 0.210) 

0.30  

(p = 0.909) 

p = 0.551 

Раздразнение от друг шум  -0.26  

(p = 0.882) 

0.18  

(p = 0.920) 

p = 0.854 2.17  

(p = 0.331) 

-0.82  

(p = 0.763) 

p = 0.380 

       

NDVI 100-м  -2.28  

(p = 0.242) 

1.28  

(p = 0.632) 

p = 0.309 -2.94  

(p = 0.321) 

2.05  

(p = 0.606) 

p = 0.328 

NDVI 300-м  -2.07  

(p = 0.481) 

1.24  

(p = 0.679) 

p = 0.391 -6.14  

(p = 0.150) 

3.35  

(p = 0.488) 

p = 0.140 

NDVI 500-м  1.74  

(p = 0.491) 

1.92  

(p = 0.496) 

p = 0.958 -1.51  

(p = 0.636) 

2.08  

(p =0.606) 

p = 0.478 

Възприета озелененост  -0.17  

(p = 0.892) 

1.00  

(p = 0.654) 

p = 0.634 -1.92  

(p = 0.312) 

0.12  

(p = 0.961) 

p = 0.515 

Съкращения: STAI – State-Trait Anxiety Inventory – Trait, LAeq – дневен транспортен шум, NDVI – Normalized Difference Vegetation 

Index.  

Моделите са отделни за всеки фактор и са коригирани за пол, възраст, икономически статус, обвързаност, наследственост, прием на 

антидепресанти и анксиолитици, продължителност на обитаване.  

Коефициентите са нестандартизирани линейни регресионни коефициенти с ниво на значимост.  
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 Резултатите ни са в съгласие с изследванията на английския 

психиатър Стивън Стансфелд, според който хората с висока 

чувствителност вероятно имат затруднения да се адаптират към шума в 

околната среда, което може да представлява биологичен индикатор за 

уязвимостта им на психични разстройства (Stansfeld, 1992). Високата им 

чувствителност е свързана с отделяне на прекомерно внимание на 

заобикалящите звуци и възприемането им като заплашителни и извън 

контрола на индивида. Тревожните индивиди, от своя страна, 

подсъзнателно отделят повече внимание на отблъскващите средови 

стимули (Mogg & Bradley, 1998; Clark & Beck, 2010). Негативният афект 

вероятно води до трудности при игнорирането на шума в околната среда, 

което изчерпва когнитивните ресурси на вниманието и намалява 

устойчивостта срещу стрес (cf. Rutter, 2013; Mimnaugh, 2018). Това може 

отчасти да се свърже с усилена функцията на амигдалата и реакцията към 

възприети заплахи, и същевременно влошена регулацията на тези процеси 

от префронталния кортекс и хипокампа поради структурна дегенерация в 

тези области (Mah et al., 2016), което може да обясни защо в нашето 

проучване те се чувстват по-безпомощни спрямо шума в заобикалящата ги 

среда. Депресивните пациенти също се считат за по-уязвими и склонни да 

изпитват безпомощност в следствие на неконтролируеми средови стресори 

(Evans & Stecker, 2004), но тук различието им по този показател спрямо 

контролите не достигна статистическа значимост.  

Високите нива на транспортен шум, срещу които индивидът не може 

да направи нищо или да „избяга“, могат да провокират усещане за 

безпомощност (особено при лица с външен локус на контрол), т. нар. 

заучена безпомощност, която може да се генерализира до други житейски 

ситуации поради убеждение, че средата не подлежи на повлияване (Hiroto, 

1974; Hiroto & Seligman, 1975). Това може да доведе до отдръпване от 

социалния живот, особено при високо чувствителни към шума лица. 

Липсата на контрол върху собствената експозиция допълнително 

допринася за поддържане на състоянието на хроничен стрес (cf. Riedel et 

al., 2017).  

По отношение на озеленеността, предвид на демонстрираната в 

Проучвания I и II необходимост от комплексно моделиране на структурни 

уравнения за разкриване на индиректните ефекти на озеленеността върху 

психичното здраве, по-ниската статистическа мощност в Проучване III, 

непозволяваща подобен анализ, може да обясни нулевите резултати. 

Независимо от невъзможността да докажем ползите от озеленеността при 

психично болните лица, тя вече се прилага успешно в лечението на 

пациенти – или като спокойна среда, в която се осъществява лечението, 

или като интервенция (Rugel, 2015). Например, при деца с хиперактивност 

и дефицит на вниманието 20-минутна разходка сред природата подобрява 

концентрацията на вниманието наравно с фармакологична терапия (Taylor 
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& Kuo, 2009). Друго проучване показва, че фармакологичното лечение на 

пациенти с голямо депресивно разстройство е значително по-ефективно и 

води до ремисия, ако се провежда в горска среда, а не в болница (Kim et al., 

2009). Упражняването на физическа активност сред природата се сравнява 

по ефективност с приема на флуоксетин (Mind, 2007). Контактът с 

природата повишава достъпа до социални ресурси, които позволяват по-

голяма устойчивост спрямо стреса. Хората с психични разстройства имат 

нарушено социално функциониране, водещо до нарушена интеграция в 

социалните мрежи, а контактът с околните е необходим за задоволяване на 

потребността от свързаност/принадлежност (Baumeister & Leary, 1995). 

Cartwright et al. (2018), например, намират, че сред хората, които имат 

зелена площ близо до дома си, се наблюдават високи нива на субективно 

благополучие и по-ниска вероятност от ниски нива на благополучие, 

свързани с депресия, дори и при наличието на малко социални контакти.  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Това е първото комплексно емпирично проучване на съчетаното 

влияние на акустичния стрес и озеленеността в жилищната среда върху 

симптомите на тревожност и депресия. Фокусът на тази работа бе върху 

подлежащите психосоциални механизми, които до момента са изследвани 

спорадично, без да се отчитат взаимовръзките помежду им в реалния 

живот. При формулирането на работната хипотеза стъпихме на 

съществуващи теории в областта на психологията на средата, 

социологията и невронауката, според които среда, богата на растителни 

елементи, предоставя условия за възстановяване на неврокогнитивните 

адаптивни ресурси, изчерпани в хода на преработката на ежедневни 

стресори, и активно стимулира поведения, които имат невропротективно 

действие и могат благотворно да повлияят психичното състояние. 

Централният механизъм, който изследвахме, бе потенциала на 

озеленеността да модулира субективния когнитивно-емоционален отговор, 

предизвикан от експозицията на транспортен шум, който, освен като 

стресор, има негативен ефект върху психиката и като фактор, влошаващ 

условията за възстановяване от други стресори и подкопаващ инициацията 

и поддържането на укрепващи психичното здраве социални поведения.  

 Използвайки богат набор от съвременни методи, изследвахме 

влиянието на различни аспекти на контакта със зелената инфраструктура 

на града върху възприятията на участниците за тази среда, нейния 

възстановителен потенциал и ефекта на транспортния шум. Установихме, 

че животът в по-озеленена среда е асоцииран с по-ниско ниво на 

тревожност и депресия, тъй като тази среда се характеризира с по-високо 

възстановително качество, което на свой ред предполага повишени 

социална кохезия и физическа активност. От друга страна, по-високото 

ниво на транспортен шум е асоциирано с по-изразени симптоми на 

тревожност и депресия. Този ефект се опосредства от по-силното 

раздразнение (служещо като маркер за негативен афект), а оттам и от 

влошено качество на съня и условия за отдих, намалено усещане за 

социална кохезия и по-ниска физическа активност. Намаляването на шума 

и психофизиологичния стрес от него се очертава като важен механизъм. 

Озеленеността в жилищната среда има потенциала да модулира ефекта на 

транспортния шум, като в кварталите с оскъдна дървесна растителност 

повишаването на шума е асоциирано с по-лошо психично здраве, докато в 

силно озеленените квартали такава зависимост не се наблюдава. Този 

модулиращ ефект надхвърля чисто физическото намаляване на шумовото 

ниво и включва психологически и психоакустични механизми. Резултатите 

относно ползите от озеленеността се потвърдиха при проследяване на част 

от участниците. В проучването при пациенти с тревожни/депресивни 

разстройства се установи силно изразен негативен афект спрямо 
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акустичната среда (повишени чувствителност и възприета безпомощност 

спрямо шума), но не се наблюдава зависимост между нивото на 

озелененост и нивата на тревожност и депресия.   

 Важно е да се намери ясен начин за информиране на специалистите 

по психично здраве за взаимовръзките между екологичния контекст и 

психо-социалните процеси, които той обуславя. Откриването на важните 

медиатори може да направлява бъдещи социални интервенции. Например, 

ако възстановителното качество на средата допринася за стимулиране на 

социална кохезия и физическа активност сред младите хора, а те на свой 

ред спомагат за поддържане на психическа устойчивост срещу стреса, 

тогава интервенциите могат да се насочат към благоустрояване на средата 

за създаване на условия за социални контакти и спорт на открито вместо 

към други екосистемни услуги с по-малко значение като намаляване на 

атмосферното замърсяване или изграждането на паркове за 

психичноболни, но без съответната инфраструктура, даваща им 

възможност да взаимодействат със средата и един с друг.  

 Психиатричната помощ в България е силно недофинансирана, без 

ясни регулации и персонализирано лечение. Наблюдава се и фрагментация 

на лечебния процес „без асоциация с останалите дисциплини, които по 

правило трябва да се включват в рехабилитацията на пациентите“ (Хинков 

& Наков, 2015). В много държави различни интервенции като груповото 

градинарство, целенасочения контакт с природата и прекарването на време 

в зелени площи вече са показали обещаващи резултати в съчетание с 

фармакологична терапия при пациенти с психични разстройства. 

Настоящата работа хвърля светлина върху това как различните подлежащи 

механизми „работят“ съвместено в епидемиологичната реалност, 

оформяйки индивидуалното и колективно психично здраве. Предложеният 

модел може да послужи като отправна точка за разработването на 

трансдисциплинарен подход за подобряване на превенцията и социалната 

рехабилитация на често срещаните психични разстройства. 
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ИЗВОДИ 

 

▪ Животът в по-озеленена среда е асоцииран с по-ниско ниво на 

тревожност и депресия сред участниците. Тази асоциация се 

опосредства от възприетата озелененост на жилищната среда и от по-

добрите условия за отдих, които предразполагат към повишени 

социална кохезия и физическа активност.  

 

▪ По-високото ниво на транспортен шум в жилищната среда е 

асоциирано с по-изразени симптоми на тревожност и депресия. Тази 

асоциация се опосредства от по-силното раздразнение (служещо като 

маркер за негативен афект), а оттам и от влошени условия за отдих и 

качествен сън, намалени социални контакти и по-ниска физическа 

активност.  

 

▪ Озеленеността показва потенциал да модулира ефекта на транспортния 

шум върху психичното здраве. Шумът е асоцииран с тревожност и 

депресия само в кварталите с оскъдна дървесна растителност, докато в 

силно озеленените квартали такава зависимост не се наблюдава. По-

ниските шумова експозиция и психофизиологичен стрес, произтичащ 

от нея, се очертават като важен подлежащ механизъм. 

 

▪ Потенциалът на озеленеността да противодейства на шума вероятно се 

простира отвъд чисто физическото намаляване на шумовата 

експозиция. Животът в по-озеленена среда е асоцииран с по-ниско 

раздразнение (независимо от обективното ниво на шума), като това 

може да се обясни с психологически и психоакустични механизми. 

Необходимо е да се отчитат възприятията на хората за средата, в която 

живеят, за да се получи по-пълна представа как тази среда модулира 

когнитивно-емоционалния отговор спрямо шума.  

 

▪ Има нужда от преосмисляне на начина, по който се тестват 

теоретичните модели на пътищата, свързващи 

озеленеността/транспортния шум с психичното здраве. Тестването на 

единични и паралелни медиатори може да доведе до изчислителни 

грешки. Така, някои важни пътища могат неправилно да бъдат счетени 

за незначителни. Натрупването на подобни подвеждащи резултати 

може да доведе до лошо управлявани общественоздравни интервенции 

за подобряване на психичното здраве, като бъдат игнорирани привидно 

„маловажните“ пътища. Ето защо е необходимо приложението на 

теоретично-обосновани структурни модели, които да намалят 

вероятността за неадекватни интервенции в практиката.   
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▪ Пациентите с депресивни разстройства са по-чувствителни към шума 

от здравите лица, а онези с тревожни разстройства се чувстват по-

безпомощни спрямо шума в околната среда в сравнение с останалите. 

По-високото ниво на шума и негативният афект спрямо акустичната 

среда са по-силно асоциирани с нивото на депресия при пациентите, 

отколкото при контролите, докато асоциацията им с тревожността се 

наблюдава само при здравите лица.  

 

▪ Озеленеността на жилищната среда не е значимо свързана със 

симптомите на пациенти с разстройства от тревожно-депресивния 

спектър.  
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ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

 

Научно-теоретични 

▪ За пръв път в България е изследвано влиянието на озеленеността, 

транспортния шум, атмосферното замърсяване и водните площи 

върху психичните разстройства от тревожно-депресивния спектър; 

▪ Предложена е функционална класификация на пътищата, 

обясняващи ефекта на озеленеността и транспортния шум върху 

здравето, и са разработени препоръки за бъдещото развитие на 

епидемиологията на околната среда в тази област; 

▪ Установено е, че озеленеността в жилищната среда има потенциала 

да модулира ефекта на транспортния шум върху психичното здраве, 

както и че психологическият ефект на озеленеността изглежда също 

толкова важен за намаляване на негативния афект спрямо шума, 

колкото физическото намаляване на шумовата експозиция;   

▪ Изследвани са ефектите на озеленеността и транспортния шум върху 

психичните разстройства от тревожно-депресивния спектър, както и 

при различни етнически и културни групи; 

▪ Тествани са някои нови медиатори, свързващи озеленеността и 

транспортния шум с психичните разстройства от тревожно-

депресивния спектър;  

▪ Тествани са лонгитудинални медиаторни модели на асоциацията 

между озеленеността и психичното здраве;  

▪ Извършени са систематични обобщения на литературата за 

влиянието на транспортния шум върху невпропсихичното развитие 

при деца и потенциала на озеленеността да модулира негативния 

афект спрямо шума; 

 

Научно-приложни  

▪ Предложен и апробиран е комплексен емпиричен модел на съчетано 

влияние на озеленеността и транспортния шум върху психичното 

здраве; 

▪ Установено е, че използването на неподходящи техники за 

моделиране на механизмите, подлежащи ефекта на озеленеността и 

транспортния шум върху психичното здраве, без да се отчитат 

сложните взаимовръзки помежду им, може да доведе до неправилни 

заключения относно относителната важност на тези процеси; 

▪ Определена е приложимостта на широк набор от показатели за 

озелененост в епидемиологични проучвания на психичното здраве; 

▪ За пръв път в България са валидизирани въпросници за оценка на 

възстановителното качество и социалната кохезия в жилищната 

среда и е създаден регресионен модел за определяне на нивото на 

транспортен шум в епидемиологични проучвания.    
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