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ВЪВЕДЕНИЕ 

Тази монография е създадена в резултат на задълбочен тео-
ретичен анализ и проведено емпирично изследване с цел устано-
вяване на някои съществени фактори и причини, оказващи влия-
ние върху психичното здраве на хората в условия на пандемията 
от COVID-19. В резултат на установените в хода на емпиричното 
изследване данни са предложени и препоръки за преодоляване на 
отрицателните ефекти от коронакризата, базирани на специфич-
ната експертиза на членовете от екип от професионално направ-
ление „Психология“. 

Монографията е част от мащабен научноизследователски 
проект, ориентиран към интердисциплинарен анализ на пандеми-
ята, причинена от COVID-19, със следните параметри: 

 
Номер  
на проект 

КП-06-ДК-2-7/30.03.2021 

  

Заглавие  
на проекта 

Икономически измерения на пандемията 
COVID-19: въздействието на психологически, 
правни и социално-политически фактори и под-
ходи за преодоляване на техните отрицателни 
ефекти 

  

Период  
на проекта 

30 Март 2021 – 30 Март 2023 г. 

  

Финансираща 
организация 

Фонд научни изследвания, България 

  

Конкурс Финансиране на фундаментални научни изс-
ледвания по обществени предизвикателства, 
свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.; 
Тематично направление 2. Социални, икономи-
чески и образователни аспекти на пандемията 
COVID-19 

  

Ръководител 
на проекта 

Доц. д-р Мина Ангелова 

  

 



8 

Членове  
на екип  
„Психология“ 

гл. ас. д-р Елица Христова (ПУ) 
д-р Ирина Янева-Дамянова (Институт по психо-
логия – МВР) 
Андрей Симеонов (Институт по психология – 
МВР) 

  

Уеб сайт https://lsr-covid19.com/  
 
Монографията е структурирана в шест основни раздела. В 

Раздел I – „Теоретични концепции, обясняващи психологичните 
ефекти на пандемията от коронавирус“ са разгледани: някои основ-
ни понятия, използвани широко в монографията; психичното разви-
тие, организация и функциониране на личността както при „нор-
мални“, благоприятни условия, така и под влиянието на негативни, 
патогенни фактори; индивидуалните различия в контекста на горни-
те феномени. Тези теми са представени и дискутирани през призма-
та на две основни теоретични парадигми в психологията – психоди-
намичната и когнитивно-поведенческата. Представени и обяснени 
са теории за личността, нейното развитие, механизми на адаптация и 
дезадаптация, както и етиологията на някои психични заболявания и 
индивидуални различия в тяхното протичане. 

В Раздели II и III на монографията е направен преглед съ-
ответно на чуждестранни и български изследвания върху пси-
хичните ефекти на пандемията от коронавирус. Представени и 
дискутирани са резултати от направени значими проучвания на 
въздействието на пандемията на емоционално, когнитивно, физи-
ологично и поведенческо ниво, както и на демографските и инди-
видуалните различия в изпитваните психични трудности и проб-
леми, как те се отразяват на начина на възприемане, преживяване 
и справяне с това стресово събитие.  

В Раздел IV е представено емпиричното изследване на тема 
„Институционално недоверие и липса на лично деятелство като 
фактори, предопределящи възникването на психични проблеми в 
условията на пандемията от коронавирус“. Предмет на изследването 
е влиянието на ограничената (или напълно блокираната) възмож-
ност за лично деятелство и упражняване на индивидуален контрол в 
ежедневен житейски план и липсата на доверие от страна на граж-
даните в обществените институции като фактори, обуславящи въз-
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никването на психични проблеми (трудности) и психични заболява-
ния в условията на актуалната пандемия от коронавирус. Дизайнът 
на изследването се базира върху две независими променливи (Лип-
сата на доверие от страна на гражданите в обществените институ-
ции и ограничената (или напълно блокираната) възможност за лич-
но деятелство и упражняване на индивидуален контрол в ежедневен 
житейски план в условията на пандемията от коронавирус), две мо-
дериращи (Резилианс и Песимизъм/Оптимизъм) и три зависими 
променливи (Депресия, Тревожност и Възприеман стрес). 

На базата на този дизайн, са формулирани и тествани след-
ните четири научно-изследователски хипотези: 

Хипотеза 1: Липсата на доверие от страна на гражданите в 
обществените институции обуславя наличието на високи нива на 
депресия, тревожност и възприеман стрес в услови-ята на актуал-
ната пандемия от коронавирус, и обратно. 

Хипотеза 2: Ограничената (или напълно блокираната) въз-
можност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план обуславят наличието на ви-
соки нива на депресия, тревожност и възприеман стрес в услови-
ята на актуалната пандемия от коронавирус, и обратно.  

Хипотеза 3: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между степента на доверие от страна на гражда-
ните в обществените институции и възникването на психични 
проблеми и заболявания в условията на актуалната пандемия от 
коронавирус. При индивидите с високи оптимизъм и резилианс 
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност и възпри-
еман стрес в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

Хипотеза 4: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между ограничената (или напълно блокираната) 
възможност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план и възникването на психични 
проблеми и заболявания в условията на актуалната пандемия от 
коронавирус. При индивидите с високи оптимизъм и резилианс 
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност и възпри-
еман стрес в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

Въпреки ограниченията на изследването, може да се приеме, 
че то установява по ясен и категоричен начин връзката между оп-
ределени негативни психо-социални тенденции, каквито са липса-
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та на доверие в обществените институции и нарушеното лично 
деятелство в пандемични условия, и наличието на по-високи нива 
на психични проблеми като депресия, тревожност и стрес. От дру-
га страна, изследването доказва, че определени позитивни личнос-
тни черти като резилианса и оптимизма редуцират остротата, а в 
определени случаи дори биха могли да превентират появата на 
психопатологични проблеми и симптоми. 

В Раздел V, отделно и независимо от гореописаното емпи-
рично изследване, е анализирано и дискутирано влиянието на 
някои демографски категории (пол, възраст, образование, место-
жителство, тип заетост) върху трите зависими („Депресия“, Тре-
вожност“ и „Възприеман стрес“) и двете модериращи („Резили-
анс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“) променливи.  

Раздел VI на монографията представя възможни насоки и 
стратегии за подобряване на психичното здраве и повишаване 
усещането за психично благополучие на хората в условията на 
глобална пандемия. Резултатите от настоящото изследване биха 
могли да се използват при определянето на бъдещи държавни и 
институционални политики за управление и справяне с глобални 
кризи като пандемията. Последните следва да са насочени както 
към повишаване на доверието, така и към въвеждането на по-
ефективни механизми за преодоляване на негативните въздейст-
вия върху ежедневните дейности на хората.  

Авторите на монографията „Институционално недоверие и 
липса на лично деятелство като фактори, предопределящи въз-
никването на психични проблеми в условията на пандемията от 
коронавирус“ гл. ас. д-р Елица Христова, д-р Ирина Янева-
Дамянова и Андрей Симеонов имат равнопоставено участие и 
равностоен принос в нейното разработване и написване.  
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I. ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ, ОБЯСНЯВАЩИ 

ПСИХОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА ПАНДЕМИЯТА 

ОТ КОРОНАВИРУС 
 
 
1. Въведение 

Глобалната пандемия от коронавирус (SARS-CoV-2) изправи 
съвременния свят пред безпрецедентни предизвикателства във 
всички сфери на обществено-политическия, икономически и кул-
турен живот. Наложените социални ограничения в опит да се пре-
вентира и ограничи разпространението на заболяването оказаха 
своето негативно влияние върху обществения ред, отношения и 
взаимодействия в техните пазарно-икономически, финансови, со-
циални, културни, образователни, транспортни и други ежедневни 
измерения. Уверено може да се твърди, обаче, че въпросните 
социални ограничения оказаха своето въздействие най-напред 
и най-силно върху психичното здраве и благополучие, психич-
ната адаптация и функциониране на хората по света. Според 
информация, публикувана на уеб-сайта на Световната здравна 
организация (World Health Organization, 2021a). 

„От гледна точка на общественото психично здраве, основ-
ното психологично въздействие [на пандемията] до момента се из-
разява в повишени нива на стрес и тревожност. С въвеждането на 
нови мерки и влияния, обаче – особено карантината и нейните 
ефекти върху обичайните ежедневни дейности и начини на препи-
тание на много хора – може да се очаква и повишаване на усеща-
нето за самота и депресия, на зловредната употреба на алкохол и 
други вещества, на самонараняващите и суицидни поведения.“ 

Горната констатация представя в синтезиран вид основните 
психични проблеми, които преживяват много хора по света в ре-
зултат от наложените ограничителни мерки. В немалко случаи, 
тези проблеми биха могли да прераснат и в открито психично за-
боляване (психично разстройство). Темата за влиянието на панде-
мията от коронавирус върху различни аспекти на психичното 
здраве и функциониране на индивида отдавна вече е обект на заси-
лен научно-изследователски интерес, който е довел до провежда-
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нето и публикуването на множество емпирични изследвания. 
Всички те са насочени към установяването на въздействието, което 
глобалната вирусна пандемия оказва върху психичното здраве и 
благополучие на хората, както и към установяването на конкрет-
ните негативни последствия, до които довежда този процес. 

За по-ясното и задълбочено разбиране на начините, по кои-
то коронавирусната пандемия влияе върху психичното здраве и 
благополучие на хората, е необходимо да се познават факторите, 
причините и механизмите, водещи до възникване на психични 
проблеми и заболявания по принцип. Ето защо, преди да бъдат 
представени емпиричните изследвания по темата за психологич-
ните ефекти на пандемията, е необходимо да бъдат разгледани 
някои основни принципи на: 

 психичната организация и функциониране на човешка-
та личност в норма и патология; 

 психичната адаптация и дезадаптация на индивида към 
условията на външната среда; 

 етиологията (произхода и възникването) на най-често 
срещаните психични проблеми и заболявания; 

 индивидуалните различия в контекста на горните фе-
номени. 

Тези теми са неизбежно свързани и с голямата, обща тема 
за възникването и развитието на личността като фундаменталния, 
организиращ и интегративен център на психичния свят и на пси-
хичната дейност. В тази връзка, горните теми ще бъдат предста-
вени и дискутирани през призмата на две основни теоретични 
парадигми, обясняващи психичната организация и функционира-
не на личността както при „нормални“, благоприятни условия, 
така и под влиянието на негативни, патогенни фактори – психо-
динамичната и когнитивно-поведенческата парадигма. 

В началото, ще е необходимо да бъдат дефинирани и разг-
ледани някои основни понятия, които са използвани широко в 
настоящата монография. 
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2. Дефиниции на някои основни понятия,  
използвани в настоящата монография 

2.1. Личност 

Хаслъм (Hasslam, 2007) твърди, че човешката личност много 
трудно се поддава на по-кратко или еднозначно определение, тъй 
като съдържа множество различни аспекти, имащи отношение към 
изчерпателното ѝ разбиране и описание. Ето защо, съществуват и 
много разнообразни дефиниции за личност, направени от изследо-
вателите през годините. Според Хаслъм, това, което обединява 
всички тези дефиниции е идеята, че те се отнасят до човешката ин-
дивидуалност. От тази перспектива, Хаслъм определя личността 
като индивидуални различия между хората, които са: 

1) Психологични по същността си; 
2) Не се отнасят пряко до областта на интелектуалните 

способности и функциониране; 
3) Представляват устойчиви, продължителни диспозиции, 

а не преходни състояния; 
4) Формират сравнително широки, генерализирани модели. 
Фъндър (Funder, 2013) определя личността като характер-

ният начин на мислене, на емоционални реакции и поведения на 
даден индивид, заедно с явните и скрити психологични механиз-
ми, които оперират зад тези дадености. Може да се види, че де-
финицията на Фъндър разширява дефиницията на Хаслъм, като 
взима под внимание важния аспект на подлежащата психична 
динамика, която обуславя действието на мисловните, емоционал-
ни и поведенчески процеси (Hasslam, 2007). 

Американските психиатри Харолд Каплан, Бенджамин Са-
док и Джак Греб дeфинират личността като „…съвкупността от 
всички емоционални и поведенчески черти, които характеризират 
даден човек в ежедневното му съществуване при обичайни усло-
вия; тя е относително стабилна и предсказуема“ (Kaplan, Saddock 
& Grebb, 1994, стр. 731). Тяхната дефиниция обвързва уникални-
те емоционални и поведенчески вътрешни характеристики, които 
притежава даден индивид с тяхното проявление в ежедневието, 
т.е., във външната, обективна реалност.  

На този фон е особено релевантно определението, което да-
ва големият американски психолог – изследовател на личността 
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Гордън Олпорт. Той твърди, че личността представлява 
„…динамичната организация на онези психо-физични системи у 
индивида, които детерминират неговите уникални адаптации към 
средата“ (Allport, 1937, стр. 48, цит. по Cloninger, 2009).  

Британският психолог Реймънд Кател – създател на един от 
най-популярните въпросници за измерване на основните личност-
ни характеристики, обвързва още по-тясно последната с външния 
контекст, определяйки я като „всичко, което дава възможност да се 
прогнозира онова, което даден човек ще направи в определена 
ситуация“ (Cattell, 1950, стр. 2, цит. по Cloninger, 2009).  

МакАдамс и Палс обобщават различните направени през 
годините на изследователска работа дефиниции за личността, 
описвайки я като „уникалната вариация на даден индивид върху 
генералния еволюционен дизайн на човешката същност, изразя-
ваща се под формата на развиващ се модел на диспозиционни 
черти, характерни адаптации и интегрирани житейски истории, 
сложно и диференцирано определени от [съответната] култура“ 
(McAdams & Pals, 2006, стр. 212). 

Акцентът, който поставят немалко дефиниции за личността 
върху динамичното взаимодействие между индивидуалния, су-
бективен психичен свят на човека и външните, екологични кон-
тексти, в които той живее и функционира е особено важно. Както 
ще бъде показано на много места по-нататък, личността на човека 
не би могла да се възприема, определя и класифицира по какъвто 
и да било начин, без да се отчитат нейните взаимодействия с 
външната (особено социалната) среда. Тази динамично-
интерактивна формулировка е ключова и за разбирането на 
негативното влияние на актуалната глобална пандемия вър-
ху психиката на хората. 

 
2.2. Психично здраве 

Световната здравна организация (World Health Organization, 
2021b) дава следната дефиниция за психично здраве: „Психичното 
здраве може да се разбира като състояние на благополучие, в което 
индивидът реализира собствените си способности, може да се спра-
вя с нормалните, обичайни житейски стресори, да работи продук-
тивно и плодотворно и е в състояние да допринася за общността.“  
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В Ръководството за насърчаване на психичното здраве на 
работното място на Европейската комисия, Ричард Уин и сътруд-
ници разширяват и допълват дефиницията на СЗО с коментар, че: 
„Психичното здраве е състояние на благополучие, което се 
характеризира с положителни емоции, с наличие на пълно-
ценни взаимоотношения, както и със способност за справяне 
с живота. Психичното здраве влияе върху начина на мислене, 
общуване, усвояване на знания и израстване на индивида. Усе-
щането за благополучие засилва устойчивостта и самочувствието. 
Това са съставките на едно успешно участие в живота на общ-
ността, на обществото, в професионалния живот и във взаимоот-
ношенията“ (Wynne et al., 2017, стр. 8). 

Това, което прави впечатление в горните определения от ед-
на страна е, че психичното здраве представлява фундамента, върху 
който се изграждат и проявяват всички качества и функции на 
личността, в смисъла на цитираните дефиниции за нея (вж. пре-
дишния раздел). От друга страна, те подчертават основополагаща-
та роля на психичното здраве за цялостната ефективна и пълно-
ценна реализация на индивида в различни аспекти от ежедневното 
му съществуване. С други думи, те изтъкват връзката между пси-
хичното здраве и успешната адаптация към даденостите и особе-
ностите на средата. Този процес е неизменно свързан и със субек-
тивното преживяване за благополучие, за което основен принос 
има преобладаващо позитивния емоционален фон и произтичащи-
те от него преживявания. Това неизбежно налага и извода, че пси-
хичното здраве е преди всичко обвързано с качеството на емо-
ционалните преживявания на индивида.  

 
2.3. Психично заболяване (психично разстройство), 

психични проблеми, и рискови фактори  
за тяхното възникване  

2.3.1. Психично заболяване (психично разстройство) 

Съгласно дефиницията, направена от Американската психи-
атрична асоциация (APA) в петото издание на Диагностичното и 
статистическо ръководство на психичните разстройства (DSM-5). 

„Психичното разстройство е синдром, който се характери-
зира с клинично значими нарушения в мисленето, регулацията на 



16 

емоциите или поведението на даден индивид, отразяващи дис-
функция на психологичните, биологичните или развитийни про-
цеси, обуславящи психичното функциониране. Психичните разс-
тройства обикновено се асоциират със значителен дистрес или 
неспособност в социалните, професионалните или други важни 
дейности…“  (APA, 2013, стр. 20) 
 

В рамките на така предложената дефиниция, специалистите 
от APA включват и важното уточнение, че социално очакваните 
или културално одобрени и приети реакции на обичайни стресо-
ри (стресиращи фактори) или на загуба, не могат да бъдат класи-
фицирани като психични разстройства. По сходен начин, социал-
но девиантното поведение (т.е., поведението, нарушаващо уста-
новените социални норми и правила, напр., с политически, рели-
гиозен или друг мотив) и конфликтите между даден индивид и 
обществото не представляват психични разстройства, освен ако 
въпросните девиации не възникват в резултат от дисфункции 
като тези, описани по-нагоре. 

 
2.3.2. Психични проблеми 

Уин и сътрудници (Wynne et al., 2017) твърдят, че пробле-
мите с психичното здраве, за разлика от психичните заболявания 
(разстройства), са относително разпространени и често се проя-
вяват в периоди на силен стрес или след травмиращи събития, 
включително и при психично здрави хора. Това, което ги отлича-
ва от явното психично заболяване, е, че имат краткосрочна про-
дължителност и могат сравнително лесно да бъдат преодолени 
при наличие на съответна психо-социална помощ и подкрепа 
(напр., психотерапия). Така например, симптомите на скръб по 
загуба на близък човек, продължаващи по-малко от два месеца, 
не се смятат за психични разстройства. Важно да се подчертае, че 
при определени неблагоприятни обстоятелства, психичните 
проблеми биха могли да прераснат в психично заболяване. По 
думите на Уин и колеги, „активните усилия за насърчаване, пре-
венция и лечение на психичното здраве могат в значителна сте-
пен да намалят риска индивидът да развие психично заболяване“ 
(Wynne et al., 2017, стр. 9). 
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2.3.3. Рискови фактори 

Каплан, Садок и Греб (Kaplan, Saddock & Grebb, 1994) оп-
ределят рисковите фактори за възникване на психичен проблем 
или заболяване (разстройство) като всяко явление или обстоятел-
ство, свързващо се с дадено психично заболяване, което може да 
подкрепи и обясни причинно-следствената връзка между тях. 
Рискът за възникване на психичен проблем или заболяване (разс-
тройство) може да бъде факторно специфичен (когато засяга 
само определена категория индивиди – напр., деца, мъже, жени, 
възрастни и т.н.) или факторно обвързан (когато се проявява в 
определена среда – напр., стресогенни житейски условия, иконо-
мическа стагнация, война, бедствие и т.н.). 

 
2.4. Стрес, стресори и дистрес 

Най-ранните изследвания в областта на стресовата реакция 
като феномен се свързват с името на физиолога Уолтър Канън 
(Cannon, 1914, цит. по Jex, 2002), който установява връзката меж-
ду определени емоционални преживявания и съответстващите им 
телесни (физиологични) реакции. Той въвежда понятието „хоме-
остаза“, с което обяснява базисната тенденция на организма да 
възстанови нормалното си физиологично функциониране след 
излагане на определени стимули, които пораждат чувствителни 
отклонения в последното.  

Пионерът в същинското изучаване на стреса като такъв е 
Ханс Селие (Selye, 1956, цит. по Jex, 2002). Христова (Непубли-
кувана докторска дисертация, 2014) представя неговата дефини-
ция на стреса като „неспецифичен /физиологичен/ отговор на 
организма на всяко поставено пред него изискване“ (Selye, 1982, 
цит. по Христова, 2014). Понятието „неспецифичен отговор“ от-
разява възникването на неопределена, независеща от специфика-
та на конкретния стимул физиологична или психична възбуда, 
пораждаща необходимостта от определени приспособителни 
промени, с цел възстановяване на нормалното състояние на орга-
низма и/или психиката (Христова, 2014).  

Христова посочва, че според Селие, стресът включва ши-
рок спектър от явления – от леки раздразнения до сериозни дис-
функции, които могат да причинят тежки здравословни пробле-
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ми. От тази гледна точка, Селие (Selye, 1982, цит. по Христова, 
2014) дефинира като „стресори“ всички стимули, които оказват 
въздействие върху организма така, че да активират нуждата от 
съответна вътрешно-регулативна адаптация. Христова посочва, 
че „стресът не е просто нервно напрежение…[и] невинаги е нес-
пецифичен резултат от увреждане. Ефектът от действието на 
стресора зависи само от силата на изискването, поставено пред 
приспособителния капацитет на организма. Всяка нормална дей-
ност може да предизвика значителен стрес, без да причини вреда“ 
(Христова, 2014, стр. 12). Другояче казано, стрес може да въз-
никне под въздействието както на позитивни, така и на негативни 
стимули (стресори). Когато последните довеждат до психични 
нарушения или увреждания, обаче, стресът вече се дефинира и 
разглежда като „дистрес“.  

 
2.5. Депресия  

Съгласно дефиницията на депресивните заболявания в Диаг-
ностичното и статистическо ръководство на психичните разст-
ройства (DSM-5) на Американската психиатрична асоциация 
(APA), общите характеристики на отделните разновидности на 
това клинично състояние са „...наличието на тъжен, „празен“ или 
раздразнителен фон на настроението, придружен от соматични и 
когнитивни промени, които влияят значително върху способността 
на даден индивид да функционира пълноценно“ (APA, 2013, стр. 
155). Най-точното и пълно съответствие с депресията като конст-
рукт, разглеждан в настоящата монография и измерван в емпирич-
ната ѝ част представляват диагностичните критерии за генерализи-
рано депресивно разстройство (англ., Major Depressive Disorder), 
изложени в DSM-V, както следва: 

A. Пет (или повече) от следните симптоми, които са били 
налични за период от две седмици и водят до промяна в предиш-
ното функциониране: поне един от тези симптоми е (1) депресив-
но настроение или (2) загуба на интерес или удоволствие към 
обичайните ежедневни дейности и занимания; 

(Забележка: Тук не се включват подобни симптоми, които 
ясно могат да се припишат на друго медицинско състояние)  
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1. Депресивно настроение през по-голямата част от деня, 
почти всеки ден, което се съобщава като субективно оплакване 
(напр., човек се чувства тъжен, празен, обезнадежден, отчаян) 
или като наблюдение от околните (напр., човекът изглежда като 
пред плач);  

(Забележка: При деца и юноши, може да се наблюдава и 
раздразнително насторение)  

2. Значително понижен интерес или удоволствие от всички, 
или почти всички обичайни дейности и занимания през по-
голямата част от деня, почти всеки ден (по субективно оплакване 
или по външно наблюдение); 

3. Значителна загуба на телесно тегло без диета или увели-
чаване на теглото (напр., промяна нагоре или надолу с повече от 
5%), или загуба на апетит почти всеки ден;  

(Забележка: При деца, може да се касае и за неуспешен 
очакван опит за повишаване на теглото);  

4. Безсъние или увеличен сън почти всеки ден;  
5. Психомоторна забързаност или забавяне почти всеки ден 

(наблюдаема от околните, не просто по субективно усещане);  
6. Усещане за умора или загуба на енергия почти всеки ден; 
7. Чувства за безполезност или за прекомерна несъответна 

вина (последното може и да е и налудно) почти всеки ден (не 
просто себеупрекване или вина за това, че човек е болен); 

8. Намалена способност за мислене, концентрация или за 
вземане на решения почти всеки ден (по субективно оплакване 
или по външно наблюдение);  

9. Повтарящи се мисли за смъртта (не просто като страх от 
умиране), повтарящи се мисли за самоубийство без конкретен 
план за осъществяването му, суициден опит или план за такъв;  

B. Горните симптоми причиняват значителен дистрес или 
нарушения в социалната, професионалната или други важни сфе-
ри на ежедневното функциониране.  

C. Депресивният епизод не може да се припише на физио-
логичните ефекти на даден медикамент или на друго медицинско 
състояние.  
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2.6. Тревожност 

Американската психиатрична асоциация (APA) прави след-
ната разлика между понятията „страх“ и „тревожност“ в Диагнос-
тичното и статистическо ръководство на психичните разстройст-
ва (DSM-5): „Страхът е емоционалният отговор на реална или 
възприемана като [реално] предстояща заплаха, докато тревож-
ността е очакването за заплаха в [неопределено] бъдеще. Очевид-
но е, че двете състояния се припокриват, но също така и се разли-
чават: страхът по-често се свързва с вегетативна възбуда, необхо-
дима за бягство или битка, както и с мисли за непосредствено 
съществуваща заплаха1, докато тревожността по-често се асоции-
ра с мускулно и друго вътрешно напрежение, в подготовка за 
бъдещи опасности и предпазливи или избягващи поведения“ 
(APA, 2013, стр. 189). В смисъла на това определение, страхът е 
по-близък до разбирането за стреса (вж. Раздел I/2.4 по-нагоре), 
докато тревожността представлява състояние, което може да съ-
ществува и извън контекста на някакви реални, моментни нега-
тивни стимули. Важно е да се има предвид, обаче, че тревожност-
та би могла да се прояви в устойчива, трайна форма и като следс-
твие от наскоро преживян стрес (Kaplan, Sadock & Grebb, 1994).  

Най-точното и пълно съответствие с тревожността като 
психичен конструкт, по начина, по който той е разглеждан в нас-
тоящата монография и измерван в емпиричната ѝ част представ-
ляват диагностичните критерии за генерализирано тревожност-
но разстройство (англ., Generalized Anxiety Disorder), указани в 
DSM-V, както следва: 

A. Прекомерна тревожност или безпокойство (напрегнато 
очакване), която се случва през повечето дни в рамките на най-
малко 6 месеца, по отношение на множество събития или дейнос-
ти (като напр. училищно или работно представяне);  

B. Индивидът се затруднява да контролира безпокойството;  

                                                            
1 В смисъла на това определение, страхът е по-близък до разбирането за 
стреса (вж. Раздел I 
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C. Тревожността и безпокойството се свързват с три (или 
повече) от следните шест симптома (като поне някои от тях са 
проявени в повечето дни на последните 6 месеца);  

(Забележка: При деца е достатъчно да има само един сим-
птом). 

1. Нервност, напрегнатост или усещане, че човек е „на ръба“;  
2. Лесна уморяемост; 
3. Трудности в концентрацията или паметта; 
4. Раздразнителност;  
5. Мускулно напрежение;  
6. Нарушения на съня (трудно заспиване или неспокоен, 

неудовлетворителен сън);  
D. Тревожността, безпокойството или физическите симп-

томи причиняват клинично значим дистрес или нарушения в со-
циалната, професионалната или други сфери на ежедневното 
функциониране;  

E. Разстройството не може да бъде приписано на физиоло-
гичните ефекти на дадено вещество (напр., наркотик, лекарство) 
или на друго медицинско състояние (напр., хипертироидизъм);  

F. Разстройството не може да бъде обяснено по-добре с 
друго психично заболяване (напр., тревожност от възможни па-
ник-атаки при паническо разтройство, вследствие на негативна 
когнитивна оценка при социална фобия, поради страх от зараза 
или други обсесии при ОКР, след раздяла с обект на привърза-
ност, от стимули, напомнящи травматични събития при пост-
травматично стресово разстройство, поради повишено тегло пир 
анорексия нервоза, поради страх от болест при хипохондрия или 
поради съдържанието на налудни вярвания и възприятия при 
шизофрения). 

Авторският екип, създал последната версия на DSM комен-
тира и важното разграничение между тревожността като кли-
нично състояние (психично разстройство) и нейната непатоло-
гична, субклинична форма. При първата, тревогите обичайно са 
прекомерни и увреждат психо-социалното функциониране, докато 
при втората, тревогите, въпреки негативното им въздействие, все 
пак се възприемат като управляеми и преодолими. Освен това, 
тревогите при генерализираното разстройство обхващат много 
повече сфери на ежедневното функциониране и причиняват по-
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силен дистрес. В тази връзка, авторите на DSM-V пишат следното: 
„Колкото по-голям е обхватът на житейски обстоятелства, за които 
даден човек се тревожи (напр., финанси, безопасност на децата, 
професионално представяне и т.н.), толкова по-вероятно е негови-
те/нейните симптоми да отговарят на критериите за генерализира-
но тревожностно разстройство“ (APA, 2013, стр. 222-223). Не на 
последно място, ежедневните тревоги, характерни за субклинична-
та тревожност по-рядко и в по-малка степен са придружени от 
физически/вегетативни симптоми.  

В контекста на горното клинико-диагностично разграниче-
ние възниква важният изследователски въпрос, дали е възможно 
съвкупността от негативни житейски промени, предизвикани от 
коронавирусната пандемия да бъде разглеждана като съществен 
обективен източник на тревожност с голям обхват, който би мо-
гъл да отключи и по-силно изразена клинична симптоматика при 
преобладаващо здрави индивиди2. И ако това е така, какви точно 
са конкретните етиологични, психопатогенни фактори и меха-
низми, които могат да обяснят една такава закономерност? Един 
възможен отговор на този въпрос е търсен в емпиричното изслед-
ване – част от настоящата монография (вж. Раздел IV по-надолу). 

 
3. Теории за личността, нейното развитие, организация 

и функциониране в норма и патология, механизми 
на адаптация и дезадаптация, етиология на някои 
психични заболявания и индивидуални различия  
в тяхното протичане 

3.1. Въведение 

След като бяха представени и дискутирани дефинициите на 
някои ключови понятия, използвани в настоящата работа, е време 
да насочим вниманието си към теоретичните концепции, които се 
опитват да дадат отговор на следните генерални въпроси:  
 

                                                            
2 Т.е., индивиди, които обичайно проявяват субклинична, непатологична 
тревожност в ежедневното си функциониране. 



23 

 Кои са факторите, обуславящи формирането и функцио-
нирането на личността при „нормални“, обичайни ежед-
невни обстоятелства и под въздействието на негативни, 
неблагоприятни, стресиращи и травматични такива? 

 Какви са специфичните механизми, които обясняват 
възникването на психични проблеми и психични заболя-
вания (разстройства)? 

 Кои са факторите и причините, обуславящи индивиду-
алните различия в преживяването и съответно протича-
нето на дадено психично заболяване (разстройство) или 
психичен проблем? 

Както вече бе посочено по-горе, отговорите на тези въпро-
си е неизбежно свързано с фундаменталното разбиране на лич-
ностната организация и функциониране. Последните са били 
обект на задълбочено теоретично осмисляне и емпирично изслед-
ване в множество различни психологични направления и перс-
пективи. 

 
3.2. Психоаналитичната (психодинамична) парадигма: 

Личностната организация, психичното здраве  
и пълноценната адаптация като резултат  
от отношенията със значими обекти 

Каплан, Садок и Греб пишат: „Когато става въпрос за разк-
риването на мистериите на човешкия ум, никоя друга област на 
познанието не може да се сравни с психоанализата“ (Kaplan, 
Sadock & Grebb, 1994, стр. 237). Големите прозрения и открития 
на създателя на психоанализата Зигмунд Фройд разкриват нови 
хоризонти в разбирането на човешкия психичен живот, неговата 
организация, развитие и функциониране. Дълбочината и обхват-
ността на идеите на Фройд се превръщат в стимул за множество 
по-нататъшни изследвания. Неговото наследство стимулира съз-
даването на нови психодинамични концепции, които развиват 
нататък, а в някои случай и ревизират значително класическата 
(фройдистка) психоаналитична теория.  
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Идеята, че един съществен дял от психичните и особено 
емоционалните процеси протича несъзнавано, е фундаментът, 
върху който почива цялата психоаналитична теория. Друга 
много важна постановка в психоанализата се отнася до ролята на 
преживяванията в ранното детство като фактор, който предопреде-
ля цялостното по-нататъшно развитие на индивида. Може да се 
каже, че всички школи и направления в психоанализата почи-
ват именно върху тезата, че личностното формиране стартира 
и до голяма степен се осъществява в най-ранните етапи на 
живота (Kaplan, Saddock & Grebb, 1994). 

Още през 20-те и 30-те години на миналия век, редица тео-
ретици и изследователи в полето на психоанализата започват да 
преосмислят някои от нейните основни принципи. Тази тенден-
ция възниква в контекста на нови наблюдавани феномени, които 
показват, че примитивните сексуални желания и импулси (наго-
ните), на които Фройд отдава първостепенно значение за личнос-
тното развитие и функциониране, не представляват единствената 
и най-важна мотивационна система, която обяснява и регулира 
човешкия психичен живот и поведение. Много психоаналитици 
установяват в клиничната си практика, че базисната потребност, 
която лежи в основата на човешкия психичен живот и го мо-
тивира, е потребността от свързаност и близост с някой друг 
човек, т.е., от взаимоотношение. 

Общият мотив в тези нови направления на психодинамич-
ната парадигма (често боравещи с твърде различни обяснителни 
схеми и термини) е идеята, че формирането на личността се 
обуславя от типа афективно-емоционална връзка между дете-
то и неговите грижещи се фигури, които обичайно са наричани 
„значими (първични) обекти“. Американският психоаналитик 
Джефри Зайнфелд отбелязва, че „…детето има нужда от обекта 
не само за физическото си оцеляване, но също и за емоционално-
то си благополучие и израстване“ (Seinfeld, 1996, стр. 19). Това е 
взаимоотношение с всички произтичащи от него чувства към 
другия – любов, омраза, страх, негодувание, възхищение, жела-
ние за близост, ревност и т.н. Поради все още неразвития перцеп-
тивно-когнитивен апарат на детето, в първите една-две години 
след раждането, отношението му с обекта се намира на границата 
между фантазия (вътрешни, чисто субективни преживявания) и 
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реалност (обективно възникващи външни стимули; Winnicott, 
1965). Нагонните импулси, от своя страна, са просто средствата, 
чрез които детският аз изразява отношение към обектите – 
напр., любов, когато те удовлетворяват потребностите му и омра-
за – когато ги фрустрират.  

Преживяването на ежедневните взаимодействия със значи-
мите грижещи се фигури служи като модел, който постепенно се 
превръща в част от психичната структура на детето (в психоло-
гични термини, то интернализира отношението на обекта в пси-
хиката си и се идентифицира с него)3. Така, моделът на взаимо-
отношение със значимия възрастен води до изкристализирането 
на определени когнитивно-афективни репрезентации (представи) 
в детската психика, наричани „вътрешни работни модели“ от 
Джон Боулби (Bowlby, 1969, 1973, 1980); „вътрешни обекти“ от 
Мелани Клайн (Клайн, 2005; Klein, 1948, 1975), Роналд Феърбе-
ърн (Fairbairn, 1952), Доналд Уиникот (Winnicott, 1953, 1956, 
1965, 1971) и други; „селф-обект“ от Хайнц Кохут (Kohut, 1971, 
1977; Kohut & Wolf, 1978). Това са специфични, емоционално 
заредени начини на възприятие, нагласи и очаквания (позитивни 
и/или негативни) по отношение на себе си, на другите и на света 
(Feeney & Kirkpatrick, 1996; Simpson, 1990). 

Оттук следва, че начинът по който родителят се отнася към 
детето (преимуществено топло, подкрепящо, зачитащо нуждите и 
индивидуалността му или обратно – преимуществено студено, 
отхвърлящо, агресивно, незачитащо нуждите и индивидуалност-
та), предопределя и изграждането на съответни мисловни, емоци-
онални и поведенчески нагласи, проявяващи се под формата на 
основните характеристики на личността. Този интернализиран 
(възприет и затвърден в психиката) начин на отнасяне към себе 
си, другите и света бива проявяван по-късно от индивида и в не-
говите взаимоотношения с околните и с широкия социален кон-

                                                            
3 Важно е да се има предвид, че интернализираното обектно отношение, с 
което детето се идентифицира, не се ограничава само до визуалната пред-
става за родителя, а е съвкупността от всички аспекти на преживяваното 
взаимодействие с него – визуални, социално-комуникативни, емоционал-
ни, сензорно-телесни и др. 
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текст като цяло. При обичайни, благоприятни развитийни усло-
вия, интернализираните в психиката модели на емоционално-
позитивни взаимодействия с родителя предопределят възниква-
нето на устойчиво преживяване за психична устойчивост и бла-
гополучие, което, както вече бе изтъкнато, е първоосновата за 
ефективна и успешна адаптация към средата (Winnicott, 1965). 

Това, което обединява гореописаните отношенчески ориен-
тирани психодинамични направления е идеята, че човек не може 
да се развие като самостоятелна, автономна, добре адаптирана 
към средата и пълноценно функционираща личност, без да е 
имал преживяването за стабилна, сигурна, преобладаващо 
позитивно-емоционална връзка с някой значим възрастен. 
Онова, което детето интернализира (въвежда и превръща в 
част от собствената си психика) е именно преживяването на 
първичното, изначално отношение с майката.4 Британският 
психоаналитик Хари Гънтрип формулира тази идея така: „Бебето 
не може да стане истинско човешко същество, освен ако майката 
не стартира у него процеса на превръщането му в „намиращ се в 
отношение аз“ (Guntrip, 1969, стр. 222).  

Той пише, че самото раждане е вид раздяла, която много 
бързо може да прерасне в ужасяващи чувства за изоставяне и то-
тална изолираност, освен ако доброто майчино отношение веднага 
не възстанови такова състояние на „свързаност“, което може да 
доведе до реализацията на потенциалния аз на бебето (Guntrip, 
1969). Доналд Уиникот нарича произтичащото от този процес със-
тояние „азова свързаност“ (англ., „ego-relatedness“; Winnicott, 
1965). Гънтрип го описва като позитивното, устойчиво преживя-
ване на добре обгрижваното дете, което му позволява да развива 
нарастващо усещане за собствените си цялост и идентичност като 
аз в рамките на преживяването за надеждно, сигурно и подкре-
пящо отношение с майката (Guntrip, 1969). 

                                                            
4 Най-често, разбира се, този значим обект е именно биологичната май-
ка, като малко по-късно към нея се присъединява и бащата. Въпреки 
това, при определени житейски обстоятелства, ролята на значим обект 
би могла да се поеме и от всеки друг възрастен, които е отзивчиво наст-
роен към нуждите на детето. 
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В началото на развитието, тя е единственият, вездесъщ 
обект, с когото детето е в контакт. То усеща, че майката сякаш е 
изцяло на негово разположение и под контрола му, напълно наст-
роена към него и отдадена на нуждите му (Kohut, 1971, 1977; 
Mahler, Pine & Bergman, 1975; Winnicott, 1965, 1971). Постепенно, 
в хода на израстването, майката и детето започват да се „раздале-
чават“ все повече и повече в степента си на свързаност. Маргарет 
Малер твърди, че това постепенно раздалечаване е напълно естест-
вено и е нужно, за да може детето да постигне усещане за личнос-
тна автономност (Mahler, Pine & Bergman, 1975).  

Мелани Клайн (Клайн, 2005; Klein, 1948, 1975), една от 
най-значимите фигури в Британската психоаналитична школа на 
обектните отношения подчертава, че постигането на автономност 
неизбежно минава през преживяването за загуба. В условията на 
добра, качествена родителска грижа, при която детето интернали-
зира в психиката си стабилен вътрешен обект, поддържащ усе-
щането му за сигурност и психично благополучие, то успява да се 
справи успешно с психичната загуба на майката. Интернализи-
рането на позитивния образ на майката позволява на детето да се 
откъсне от нея и да стане автономно и самостоятелно. По думите 
на Доналд Уиникот, при оптимални развитийни обстоятелства, „с 
течение на времето човек става способен да се откаже от реално-
то присъствие на майката или заместващата я фигура. Това се 
представя с такива понятия като възникването на „вътрешна [ин-
трапсихична] социална среда“ (Winnicott, 1965, стр. 33). Тогава, 
детето е способно да пренасочва желанието си за позитивна връз-
ка към други обекти в средата си. Те могат да са други хора, или 
пък любими играчки, занимания и пр. (Winnicott, 1953). Зайнфелд 
(Seinfeld, 1991) посочва, че ако процесът на раздалечаване с май-
ката не достигне травматични нива, а е дозиран и съответен на 
актуалните възможности на детето да го толерира, то е в състоя-
ние само да пренасочва потребността си от свързаност към ал-
тернативни обекти и да експериментира с тях. Тази опитност от 
своя страна стимулира и постепенното обогатяване и надгражда-
не на личността на детето.  

Всички тези идеи на отношенческите психоаналитични те-
ории налагат извода, че психичното здраве, усещането за пси-
хично благополучие и произтичащата от тях пълноценна 
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адаптация към средата на човека зависят от качеството на 
интернализираните в психиката отношения с обекти, чиито 
прототип е изначалното, първично отношение с майката. Те-
зи вътрешни отношения формират позитивно психо-
емоционално ядро на личността, като култивират и поддър-
жат у нея усещане за базисна сигурност, позитивна себестой-
ност, самоувереност, автономност и екзистенциален смисъл. 
Те също така позволяват на зрелия възрастен да изгражда и 
поддържа разнообразни позитивни отношения в ежедневието 
си (напр., връзка с интимен партньор, удовлетворяваща ра-
бота, отдаденост на някаква кауза, интереси, предпочитани 
занимания и т.н.), без да е зависим за психичното си благопо-
лучие изцяло от тях. При такива обстоятелства, неизбежните 
преживявания за загуба5, с каквито се сблъскват повечето здрави 
хора в живота си е по-вероятно да доведат до временни психични 
проблеми, които се преодоляват сравнително лесно и благопо-
лучно, а не да отключат по-сериозно и трайно психично заболя-
ване (разстройство).  

Какво се случва, обаче, когато детето системно не получа-
ва оптимална, адекватна, позитивна и подкрепяща грижа от зна-
чимия обект (майката)? 

Тогава, то не успява да интернализира стабилен добър 
обект, с когото напълно и безусловно да се идентифицира. Неиз-
бежният развитиен етап на постепенно раздалечаване и откъсване 
от психо-емоционалната свързаност с майката се преживява 
травматично, като заплаха от реална загуба и последваща пси-
хична дезинтеграция, които няма как да бъдат компенсирани. В 
резултат от това, детето бива блокирано в непреодолян ранен 
етап на развитието, когато е имало силна нужда от вниманието и 
добрата грижа на родителските фигури за личностното си изг-
раждане и автономизиране. Това на свой ред го оставя в позиция 

                                                            
5 Важно е да се има предвид, че преживяванията за загуба не се ограни-
чават само и единствено до загубата на близки хора (напр., поради раз-
дяла или смърт). Всяка друга житейска ситуация, в която индивидът 
губи нещо важно и ценено би могла да отключи съответни психични 
проблеми и дори заболяване. 
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на непрестанна зависимост от присъствието и подкрепата на 
външни обекти, които да му създават чувство за сигурност и спо-
койствие (т.е., да поддържат психичната му стабилност)6. В по-
късните етапи от живота, тази зависимост може да се изразява в 
повишено психо-емоционално инвестиране на личността в раз-
лични значими обекти или техни (материални или абстрактни) 
заместители (напр., „вкопчване“ в интимната връзка, в децата, в 
работата, в различни каузи, интереси, материални придобивки 
или под формата на злоупотреба с алкохол и други вещества, и 
т.н.). Това инвестиране е по същността си защитен механизъм за 
справяне със страха от загуба и потенциалните му негативни пос-
ледствия: поради силно болезнената си същност, този страх бива 
изтласкан в несъзнаваните нива на психичния свят.  

Именитият шотландски психоаналитик Роналд Феърбеърн 
описва гореописания патогенен процес по следния начин: 

„…най-голямата нужда на детето е да получи убедителни 
уверения в това, че (а) е неподправено и автентично обичано като 
човек от родителите си и (б) че родителите му неподправено и 
автентично приемат любовта му…В отсъствието на такива уве-
рения, отношението с обектите му е изпълнено с твърде силна 
тревожност от раздяла, за да може то да се откаже от инфан-
тилно-зависимата си нагласа; защото това отказване би било рав-
нозначно в очите му на загуба на всяка надежда, че някога ще по-
лучи удовлетворяване на емоционалните си нужди“ 

 (Fairbairn, 1952, стр. 39).  
 
Така, страхът от загуба на значимия обект на свой ред води 

до възникването на хронична тревожност или на повишено пред-
разположение към такава. На този фон, всеки по-късен житейски 

                                                            
6 Феърбеърн и по-късни изследователи и терапевти, работещи в рамките 
на неговата теория на обектните отношения описват и дискутират обс-
тойно парадоксалния феномен, при който децата, растящи в травматич-
на среда изграждат привързаност дори към зле третиращите ги родите-
ли, именно защото са зависими за личностното и идентичностното си 
изграждане от тях (вж. Celani, 2005, 2010; Fairbairn, 1952; Guntrip, 1969; 
Seinfeld, 1991, 1996).  
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неуспех, провал или каквито и да било други негативни събития 
могат да се преживяват по травматичен начин. В този смисъл, 
липсата на отношение със стабилен, сигурен добър вътрешен 
обект е предпоставка за възникване на тревожни и депресивни 
симптоми или дори на генерализирани депресивно и тревожно 
разстройства (съгласно съответните клинико-диагностични кри-
терии, описани в DSM-V; APA, 2013). 

Разбира се, гореописаните позитивни или негативни 
развитийни процеси, обусловени от отношенията със значими 
обекти не могат, и не е редно да се разглеждат като дихотом-
на, биполярна категория, на принципа „всичко или нищо“. 
Отношенията с родителите биха могли да се проявяват в широк 
континуум на индивидуална вариация. С други думи, те могат да 
се характеризират с различни степени и съотношения между по-
зитивно, подкрепящо, зачитащо и студено, отхвърлящо, агресив-
но, незачитащо отношение. Феърбеърн (Fairbairn, 1952) изтъква 
факта, че всички хора без изключение са имали негативни, поро-
дили чувства на загуба преживявания със значимите си обекти, 
които са интернализирали и „заключили“ в несъзнаваното си, за 
да избегнат болезнените емоции, свързани с тях. Така, паметови-
те представи за тези негативни преживявания присъстват в най-
дълбоките, несъзнавани психични нива у всички нас. При повече-
то хора, обаче, те са значително по-малко в сравнение с акумули-
раните в хода на развитието позитивни паметови представи 
(Celani, 2005). В тази връзка, Феърбеърн пише следното: „Дали 
някой човек ще стане престъпник, психо-невротичен, психотичен 
или ще е просто „нормален“ изглежда зависи от действието на 
три основни фактора: (1) степента, в която лошите обекти са били 
въведени в несъзнаваното и степента на злокачественост, с която 
се характеризират (2) степента, в която азът се идентифицира с 
интернализирани лоши обекти и (3) природата и силата на защи-
тите, които предпазват аза от [съзнателното преживяване на] тези 
обекти“ (Fairbairn, 1952, стр. 65).  

Разгледаните и дискутирани дотук идеи и принципи на 
отношенческите направления в психодинамичната парадиг-
ма правят напълно резонно допускането, че негативните со-
циални промени и ограничения, настъпили в хода на панде-
мията от коронавирус, довели до прекъсване или изчезване 
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на редица източници на позитивни и смислени преживявания 
за хората, неизбежно пораждат усещане за настъпила значима 
загуба. Това от своя страна води до повишаване на изпитва-
ната в ежедневието тревожност и (потенциално) – до депре-
сивни реакции и симптоми. Степента, в която отделните ин-
дивиди успяват се справят с тези проблеми и трудности се 
обуславя от спецификата на личностната им организация и 
динамика с присъщите особености на обектните ѝ отношения. 

 
3.3. Когнитивно-поведенческата парадигма:  

Личностната организация, психичното здраве  
и пълноценната адаптация като резултат от за-
учени модели на поведение и мисловни стилове 

Когнитивно-поведенческата парадигма има дълга и сложна 
история, която, подобно на психоаналитичната, се простира през 
по-голямата част от XX век. Когнитивно-поведенческите теории и 
концепции в повечето случаи са резултат от независимите търсе-
ния на отделни изследователи – психолози. Все пак, всички те по-
чиват върху някои фундаментални общи принципи, дефиниращи и 
описващи начините, по които функционира човешката психика, 
които водят началото си от учението за бихейвиоризма. 

Най-общо казано, бихейвиоризмът се основава върху идеята, 
че когато става въпрос за човешкото психично функциониране, 
единственият възможен обект на коректно научно изследване е 
външно наблюдаемото поведение (оттук и понятието „бихейвиори-
зъм“, на англ. behavior – „поведение“). Психолозите-бихейвиористи 
отхвърлят всяка възможност да бъдат директно изучавани психоло-
гични феномени като мисловни нагласи, личностни черти и пред-
разположения, мотивации, нужди, желания, емоции, импулси и как-
вито и да било други проявяващи се вътре в психиката конструкти. 
Те не отричат тяхното принципно съществуване, но ги разглеждат 
просто като следствия, а не като обяснителни причини за поведени-
ето (Feist & Feist, 2008; Gleitman, 1995).  

Съгласно тази концепция, хората са склонни да реализират 
дадено поведение и да го затвърдят (преповтарят), когато то има 
позитивни (приятни, удовлетворителни или другояче възнаграж-
даващи) последици. Съответно, те са склонни да избягват и не 
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преповтарят поведенията, които водят до негативни (неприятни, 
неудовлетворителни или другояче вредящи) последици. В най-
радикалните си версии, бихейвиоризмът отхвърля съществуване-
то на свободната воля, като застъпва тезата, че човешкото пове-
дение не се обуславя от вътрешни подтици и мотивации, а е из-
цяло резултат от въздействието на външни детерминанти – сти-
мули, постъпващи от средата (Feist & Feist, 2008).  

Така, бихейвиористки ориентираните психолози разг-
леждат човешката личност като сложна съвкупност от пове-
дения, които са били заучени и затвърдени при определени 
обстоятелства под въздействието на определени външни въз-
награждаващи/отблъскващи стимули.  

Като цяло, бихейвиоризмът представя визия за човека като 
пасивен „приемник“ и „резонатор“ на стимули, които идват от 
външната среда и моделират поведението му в определени посо-
ки, независещи от личните му намерения или избори. Ако нещата 
бяха толкова прости и еднозначни, обаче, всички хора по света 
биха реагирали по еднакви или твърди сходни начини на социал-
ните ограничения и другите негативни стимули (фактори и усло-
вия), произтичащи от глобалната коронавирусна пандемия. Както 
ще бъде показано по-нататък (вж. Раздели II и III), хората могат 
да реагират по различни начини на социалната промяна, наложе-
на от пандемията. Върху някои от тях, тя оказва негативно психо-
емоционално въздействие, изразяващо се в дезадаптивни (потен-
циално увреждащи и патогенни) приспособителни стратегии. За 
други хора, негативните социални условия на пандемията служат 
като стимул за вътрешна промяна, за преосмисляне на важни 
житейски приоритети и водят до прилагане на адаптивни (проак-
тивни, себе-актуализиращи, личностно развиващи, предпазващи) 
стратегии за справяне. Всичко това показва, че поставени при 
относително еднакви обективни условия, хората са движени 
от твърде различни вътрешно-психични нагласи, които няма 
как да бъдат обяснени само и единствено с въздействието на 
актуални, моментни външни стимули. 

Тази принципна постановка е и факторът, който през 60-те 
и 70-те години на миналия век довежда до т.нар. „когнитивна 
революция“ в бихейвиоризма и в научни области като психологи-
ята на личността и развитието, социалната, клиничната и образо-
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вателната психологии. Най-общо казано, фундаменталната про-
мяна се изразява в това, че изследователите започват да отчитат 
ключовото значение на когнитивните функции и механизми 
(мислене, възприятия, внимание, памет, език, преработка на ин-
формацията, решаване за проблеми, креативност и др.) в процеса 
на заучаване на нови поведения. 

Макар и да не отричат принципните важност и значение на 
влиянията, идващи от външния обективен контекст за човешкото 
поведение, когнитивните психолози – теоретици и изследователи 
придават по-голяма обяснителна тежест на специфичните начи-
ни, по които хората възприемат и оценяват на интрапсихично 
ниво всички дадености и особености на социалната си среда. 
Другояче казано, те се интересуват от когнитивните процеси, от 
начините, по които хората мислят, възприемат, интерпрети-
рат, анализират, оценяват критично и другояче преработват 
постъпващата информация (под формата на разнообразни 
стимули) от външната среда. 

Един от най-видните представители на новото когнитивно-
поведенческо разбиране за личността е големият канадски психо-
лог Албърт Бандура. Създадената от него Социално-когнитивна 
теория за личността отдава голямо значение на индивидуални-
те, вътрешно-психични способности и ресурси на хората да зау-
чават нови поведения и да регулират и модифицират вече науче-
ните такива, като по този начин могат да въздействат сами и вър-
ху социалната си среда.  

Бандура (1977b, 1986) счита, че човешката психика се от-
личава с много голяма пластичност: хората притежават завидна 
когнитивна гъвкавост, която им позволява да заучават най-
различни поведения в най-различни ситуации. Той приема бихей-
виористката постановка, че хората учат основно чрез непосредст-
вения си личен опит в контакт със стимулите на средата, но пос-
тавя по-силен акцент върху т. нар. „викариозно учене“, което в 
същността си е ученето „от разстояние“ посредством наблюдение 
и подражание, т.е., без да е нужно поведението непременно да се 
практикува, за да се усвои. Това включва и викариозното науча-
ване чрез наблюдение действието на различни позитивни и нега-
тивни награди (когато поведението на някой друг е награждавано 
и по този начин се затвърждава).  
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Според Бандура (1986), хората са в състояние да регулират, 
контролират и направляват сами поведението си в контекста на т. 
нар. „триадично реципрочно взаимодействие“ между: 

 

(1) личностни фактори, отнасящи се до когнитивните 
функции и невро-физиологичните процеси на нервната 
система; 

(2) фактори на средата, обхващащи междуличностните 
отношения и социално-икономическите условия; 

(3) поведенчески фактори, свързани с минали преживява-
ния и други опитности, които са били награждавани.  

 

Триадичното реципрочно взаимодействие може да бъде 
илюстрирано със следния относително прост пример: Един човек 
се сблъсква с някакво сериозно, изискващо и стресиращо житейско 
предизвикателство (среда). Той решава да не избяга от проблема, а 
да се изправи срещу него и да се опита да го преодолее (поведе-
ние). В резултат от справянето, самочувствието и самоувереността 
му нарастват (личност). При попадане в следващи сходни ситуа-
ции, човекът вече се чувства сигурен и уверен, че може да се спра-
ви с тях, не би ги избягвал и дори сам би ги търсил, защото са въз-
награждаващи и поддържащи самочувствието му. С други думи, 
средата оказва влияние върху поведението, което на свой ред оказ-
ва влияние върху личността, а тя на свой ред оказва влияние об-
ратно и върху двете. На базата на това реципрочно взаимодейст-
вие, хората се учат и развиват, като трансформират моментните, 
кратковременни и преходни събития, които преживяват в относи-
телно консистентни начини на оценка и регулиране на социалната 
и културалната си среда. Без тази способност, хората просто биха 
реагирали пасивно и безкритично на всички идващи от средата 
стимули, без да могат да ги прогнозират и очакват, без да могат да 
генерират нови идеи и по-ефективни методи на действие или пък 
да прилагат вътрешно възприети стандарти, според които да оце-
няват опита си. Бандура включва като значим фактор в тази дина-
мика и потенциалното въздействие на напълно случайните, „щаст-
ливи“ стечения на обстоятелствата (напр., „златните“ шансове и 
възможности, които могат завинаги да променят нечий живот към 
по-добро).  
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Един много важен компонент в предложения от Бандура 
триадичен реципрочен модел е конструктът „лична ефикасност“ 
(англ., self-efficacy). Това е субективното възприятие (самоувере-
ност) на индивида за това, че е способен да осъществи дадено по-
ведение, което ще доведе до съответни желани резултати в конк-
ретна ситуация. В този смисъл, социално-когнитивната теория на 
Бандура отчита и голямото значение на човешката способност за 
лично деятелство (англ., personal agency), която отразява капаци-
тета и ресурсите на хората да упражняват контрол върху същност-
та и качеството на живота си7 (Bandura, 1999, 2001).  

Новаторските идеи на Бандура задават широката теоретична 
перспектива, в която други изследователи започват да търсят и 
обяснения за възникването на дезадаптивни, дисфункционални 
поведения, които биха могли да бъдат предпоставка за отключва-
нето на психични проблеми и заболявания (разстройства).  

Американският психолог Ричард Лазаръс (Lazarus, 1966; 
Lazarus & Folkman, 1984) изучава индивидуалните различия в 
реакциите на стрес. Лазаръс и Фолкман пишат, че „Индивидите и 
групите се различават в чувствителността си към определени 
видове събития, както и в своите интерпретации и реакции на 
тях. При сходни условия, например, един човек ще реагира с 
гняв, друг с депресия, а трети с тревожност или вина; други хора 
пък биха се почувствали предизвикани [да се справят], а не заст-
рашени“ (Lazarus & Folkman, 1984, стр. 22-23). Двамата изследо-
ватели поддържат тезата, че разбирането на индивидуалните раз-
личия в реакциите на стрес, които се констатират при сравнител-
но еднакви условия трябва задължително да отчита когнитивни-
те процеси, които протичат помежду стресовата ситуация и 
последващата реакция на нея, както и факторите, които влияят 
върху същността на това опосредстване.  

Лазаръс и Фолкман формулират въпросните когнитивни 
процеси и тяхното действие под понятието „когнитивна оценка“ 
(англ., cognitive appraisal). Те го дефинират като „…процеса на 
категоризиране на сблъсъка с дадена ситуация и нейните различни 

                                                            
7 Както може да види, идеята за личното деятелство е тясно свързана с 
тази за личната ефикасност. 
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аспекти от гледна точка на значимостта ѝ за личното психично 
благополучие“ (Lazarus & Folkman, 1984, стр. 31). Според тях, съ-
ществуват две форми на когнитивната оценка – първична и вто-
рична. Първичната оценка се отнася до субективната стойност, 
която индивидът придава на самото стресиращо събитие, а вто-
ричната касае онова, което човек счита, че е в състояние да напра-
ви в тази ситуация. Първичната оценка има три степени – тя може 
да бъде: а) ирелевантна (когато дадено събитие не се оценява като 
стресово); б) благоприятна-позитивна (когато дадено събитие се 
оценява като подкрепящо усещането за психично благополучие 
или гарантира такова в бъдеще) или в) стресова (когато дадено 
събитие се оценява като носещо вреда, причиняващо загуба, като 
застрашаващо или предизвикващо). Лазаръс и Фолкман изтъкват, 
че „Най-силно увреждащите житейски събития са тези, в които се 
загубват важни, основни и големи лични вложения [в смисъла на 
лични инвестиции] (Lazarus & Folkman, 1984, стр. 32). Тази конс-
татация кореспондира и с представените и дискутирани в предиш-
ния раздел психодинамични идеи за ролята и значението на загу-
бата за психичното здраве и благополучие (вж. Раздел I/3.2). 

Вторичната оценка Лазаръс и Фолкман описват като мис-
ловния процес, в който индивидът преценява какво би могло или 
не би могло да се направи в конкретната стресова ситуация, за да 
бъде преодоляна тя. По техните думи, „Вторичната оценка е не-
що повече от просто интелектуално упражнение с цел отмятане 
на всички неща, които биха могли да се направят. Това е сложен 
оценъчен процес, който взима под внимание кои стратегии за 
справяне са достъпни, вероятността дадена стратегия да постигне 
целта си, както и вероятността индивидът да реализира ефектив-
но и успешно дадена стратегия или съвкупност от такива“ 
(Lazarus & Folkman, 1984, стр. 35). 

Двамата изследователи твърдят, че непрекъснатото взаи-
модействие, в което се намират първичната и вторичната 
оценки моделира степента и тежестта на субективно възпри-
емания стрес, както и силата на емоционалния отговор. Те 
изтъкват две основни личностни променливи, които обуславят 
първичната и вторична когнитивна оценка: обвързаности (всички 
неща, които са от значение за човека и на които той придава цен-
ност и смисъл) и вярвания (базисни допускания относно реал-
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ността, които служат като „призма“, през която бива възприемана 
тя). С други думи, дали едно събитие ще бъде оценено като стре-
сиращо зависи от това доколко специфичните му характеристики 
съдържат субективно важни и ценни за човека обекти и от начи-
ните, по които той възприема реалността (напр., вярвания, че 
светът е сигурен/несигурен, защитен/опасен, предсказуем/непред-
сказуем, зачитащ/отхвърлящ, подреден/хаотичен, справед-
лив/несправедлив, награждаващ/наказващ и т.н.). И двете горео-
писани личности променливи са релевантни на психодинамични-
те концепции, изложени в Раздел I/3.2. В съдържателен и функ-
ционален смисъл, обвързаностите и вярванията, както и произти-
чащите от тях първични и вторични когнитивни оценки могат да 
се разглеждат специфични аспекти (или компоненти) на интерна-
лизирания добър обект, в качеството му на по-глобален, подле-
жащ дълбинно-личностен конструкт.  

Лазаръс и Фолкман дефинират стратегиите за справяне (на-
ричани още „копинг-стратегии“) като непрекъснато променящи 
се когнитивни и поведенчески опити да бъдат посрещнати и 
овладени външни и/или вътрешни изисквания, които се оценяват 
като натоварващи или превишаващи ресурсите на човека. Ми-
лър (Miller, 1980, цит. по Lazarus & Folkman, 1984) отбелязва, че 
копинг-стратегиите се състоят от заучени поведенчески реакции, 
които успешно понижават психо-емоционалното и психо-
физиологичното напрежение (араузъл), като неутрализират нега-
тивното въздействие, което оказва (или би могло да окаже) някое 
опасно или другояче застрашаващо външно условие. 

В контекста на описаните от тях параметри на когнитивна-
та оценка, изборът на конкретните копинг-стратегии до голя-
ма степен се обуславя от начина, по който хората оценяват 
дадено стресово събитие. Лазаръс и Фолкман подчертават из-
рично, че този избор би могъл да зависи и от възприятията за 
наличните обективни ресурси, с които разполагат хората и/или за 
ограниченията в тяхното използване – индивидуални (напр., фи-
зически, психологични) или външни (напр., наличие на социална 
подкрепа). Един такъв наличен или ограничен ресурс, например, 
е физическото здраве: когато човек е болен, по-трудно би могъл 
да се справи със силен стрес в сравнение с един здрав и енерги-
чен човек.  
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Друг много важен ресурс, изтъкван от Лазаръс и Фолкман 
са позитивните себе-възприятия, дотолкова доколкото те служат 
като основа за вярването (и произтичащата от него надежда), че 
човек е в състояние да се справи със стресовото събитие8. В тази 
връзка, авторите пишат, че „надеждата може да бъде стимулира-
на от генерализираното вярване, че резултатите от дадена ситуа-
ция са контролируеми, че човек има силата, с която да влияе вър-
ху тези резултати…Надеждата може да съществува само тогава, 
когато такива вярвания правят така, че позитивният резултат да 
изглежда възможен, ако не и просто вероятен“ (Lazarus & 
Folkman, 1984, стр. 159). Тези значими идеи на двамата изследо-
ватели по-късно намират своето място и в обяснителните модели 
на психологични конструкти като песимизма/оптимизма и рези-
лианса, тъй като последните неизбежно са свързани със специ-
фични когнитивни оценки (Carver, 2008; Scheier & Carver, 1985; 
вж. по-надолу). 

Като съществен компонент на позитивните себевъзприятия, 
Лазаръс и Фолкман добавят и вярването, че човек е в състояние 
да упражнява (реалистичен!) собствен контрол върху външния 
свят и събитията в него, известен като личностния конструкт „ло-
кус на контрола“. Последният е въведен от американския психо-
лог Джулиан Ротър (Rotter, 1966). Съгласно неговата концепция, 
съществуват два вида локус на контрол: интернален (вътрешен), 
при който индивидът вярва, че сам контролира събитията в своя 
живот и екстернален (външен), при който контролът се приписва 
на случайността, късмета или най-общо на съдбата (Крумова & 
Христова, 2020). Като психологичен конструкт, локусът на конт-
рола има концептуална връзка и с теорията на Бандура за личната 
ефикасност и способността за лично деятелство (Bandura, 1977a, 
1999, 2001; вж. по-надолу). 

                                                            
8 Идеята за позитивните себевъзприятия като фактор в справянето с 
негативни преживявания е близка до психодинамичното разбиране за 
ролята на интернализирания добър обект, тъй като последният предоп-
ределя наличието именно на такива себевъзприятия (вж. Раздел I/3.2 по-
нагоре).  
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В контекста на всички тези теоретични идеи, Лазаръс и 
Фолкман разглеждат и появата на психични проблеми и заболя-
вания като следствие от определени негативни когнитивни оцен-
ки, които водят до реализирането на дезадаптивни, неефективни 
и потенциално увреждащи копинг-стратегии (вж. също Lazarus & 
Launier, 1978).  

Като цяло, изследванията на Лазаръс и колеги ясно демонс-
трират връзката между начините, по които хората оценяват на 
когнитивно ниво събитията, пред които се изправят в ежедневие-
то си и интензивността на преживявания от тях стрес и други 
негативни емоции. Те пишат следното: „По този начин, ние мо-
жем да преобърнем мисленето за когнитивната оценка на 180 
градуса и тръгвайки от определен вид емоция, напр., гняв, депре-
сия, тревожност, вина, завист, ревност и т.н., да стигнем до спе-
цифичния модел на когнитивна оценка, който я произвежда“ 
(Lazarus & Folkman, 1984, стр. 37). 

Теорията на Ричард Лазаръс представлява една от най-
влиятелните съвременни когнитивни концепции, която разглежда 
и обяснява механизмите, които поддържат различни психични 
проблеми и заболявания. Като теория, създадена в рамките на 
поведенческото мислене за психичния живот9, обаче, тя не дава 
изчерпателен отговор на въпроса, кои са факторите и причините, 
които обуславят изначално възникването на патогенните, дис-
функционални и дезадаптивни мисловни стилове и произтичащи-
те от тях неефективни копинг-стратегии. 

В серия от класически експерименти, Мартин Селигман и 
Стивън Майър (Seligman & Maier, 1967) изучават поведението на 
кучета в клетки, на които се подават електрошокови импулси. 
Авторите установяват, че кучетата, намиращи се в експеримен-
тално условие на невъзможност да избегнат шока като изскочат 
от клетката, по-късно не предприемат никакви действия да се 
спасят, дори и когато обективно има условия за това. Селигман и 
Майър наричат наблюдавания феномен „заучена безпомощност“ 
и обясняват устойчивостта на пасивното поведение с генериране-
то на субективни възприятия (чрез съответни когнитивни оценки) 
                                                            
9 Т.е., за психични феномени, наблюдаеми сами по себе си „тук и сега“. 
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за липса на контрол върху резултатите от собствените дейст-
вия. По-късни изследвания (напр. Hiroto, 1974) потвърждават това 
откритие и в експерименти с хора, поставени в ситуация на не-
възможност да упражняват контрол върху поставеното експери-
ментално условие (напр., прекъсването на силен шум чрез натис-
кане на бутон). Според Абрамсън, Селигман и Тийсдейл 
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978), заучената безпомощност, 
в смисъла на очакване за липса на контрол върху резултатите, 
води до формирането на три основни дефицита: а) мотивацио-
нен, изразяващ се в понижена волева активност; б) когнитивен, 
обуславящ се от трудност за повторно научаване на различни, по-
ефективни и позитивно награждаващи поведения и в) емоциона-
лен, изразяващ се в депресивни афективни състояния. 

В този смисъл, патогенните, дисфункционални и деза-
даптивни мисловни стилове и произтичащите от тях неефек-
тивни копинг-стратегии могат да се разглеждат като модели 
на когнитивна оценка и поведение, които са култивирани 
(заучени) в рамките на хронични, дългосрочни негативни 
взаимодействия на индивида с ненаграждаваща, нестимули-
раща или открито наказваща социална среда.  

Тази емпирично потвърдена теоретична постановка води до 
тезата, че като мащабен, много значим негативен стресор, акту-
алната пандемия от коронавирус е по-вероятно да предизвика 
дистрес и да доведе до появата на психични проблеми и заболя-
вания (разстройства) при хората, които в опита си са се научили 
да правят негативни когнитивни оценки на случващото се и да 
прибягват до неефективни, дезадаптивни копинг-стратегии 
(Lazarus & Folkman, 1984). 

На един по-късен етап, Абрамсън, Селигман и Тийсдейл 
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978) ревизират теорията за зау-
чената безпомощност, като обвързват последната с начините, по 
които хората интерпретират ситуациите и атрибутират (припис-
ват) причините за неуспешността на действията си. Според авто-
рите, хората могат да възприемат себе си като принципно спо-
собни да се справят с различни проблеми, но заучената им безпо-
мощност да е резултат от възприятия за обективна невъзмож-
ност тези проблеми да бъдат решени. В този случай, те атрибу-
тират причините за безпомощността си изцяло на външни факто-
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ри, върху които нямат контрол. И обратно, хората могат да атри-
бутират причините за неуспехите си на своята собствена неспо-
собност да се справят, когато разбират, че проблемът е принцип-
но преодолим.  

Тези идеи препращат отново към представения по-рано 
триадичен реципрочен модел на Албърт Бандура. Както бе пока-
зано, той отчита едновременното и взаимосвързано действие на 
факторите „личност“, „поведение“ и „среда“. Идеята, че всеки 
един от тях оказва въздействие върху другите и на свой ред е 
повлиян от тях прави напълно резонно допускането, че ограни-
чаването и нарушаването на функционалните параметри на 
който и да е фактор ще доведе до негативни промени и в оста-
налите. Самият Бандура дефинира това допускане от гледна точ-
ка на атрибутивния стил на заучената безпомощност така: 

„Теоретизирането и експериментите върху заучената без-
помощност трябва да вземат под внимание концептуалното разг-
раничение между ефикасност и очаквани резултати. Хората могат 
да се откажат да опитват поради липса на усещане за собствена 
ефикасност спрямо целеното поведение. Или, те могат да са уве-
рени в способностите си, но да не се опитват, защото очакват, че 
поведението им няма да произведе никакъв ефект върху една не-
отзивчива среда, или ще бъде открито наказано...За да се промени 
първия вид безпомощност е необходимо развиването на лични 
компетенции и възприятия за собствена ефикасност. Промяната 
на втория вид налага изменения в преобладаващите условия на 
средата [подчертано от нас], които могат да възстановят инстру-
менталната стойност на компетенциите, които хората по принцип 
притежават“  (Bandura, 1977a, стр. 151 – 152) 

Тук е особено важно да се подчертае, че бихейвиорист-
ката техника на отнемане на позитивен, награждаващ стимул 
(социалните ограничения) и на въвеждане на негативен сти-
мул (заплахата от зараза при неспазване на мерките и/или от 
въвеждане на още ограничения) с цел упражняване на вън-
шен контрол върху хората по същността си е прилагане на 
наказание. По думите на Файст и Файст (Feist & Feist, 2008), като 
поведенческа техника, наказанието води до ефективното преус-
тановяване на някакво нежелано поведение, в конкретния случай 
– социалното разпространяване на заразата от коронавирус. На-
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казанието, обаче, не дава на хората никакви насоки какво е 
допустимо, желателно и приемливо като поведение в тази 
ситуация. Тоест, то не им предоставя никакви възможни по-
веденчески алтернативи, посредством които да компенсират 
негативните му психологични ефекти10. Нещо повече, налага-
ните на хората „отвън“ или „отгоре“ мерки с цел упражня-
ване на социален контрол де факто ги ограничават (или дори 
лишават напълно) от възможността самите те да упражня-
ват пълноценен контрол над собствения си живот11. Както 
показват и експериментите върху заучената безпомощност, това е 
дългосрочна и много сигурна предпоставка за възникване на се-
риозна психопатология (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; 
Seligman & Maier, 1967).  

Всички представени дотук рискови психо-патогенни фак-
тори водят до тезата, че ограниченията и другите негативни 
социални мерки, наложени в опит да се овладее пандемията 
от коронавирус, биха могли да имат по-съществено патогенно 
въздействие и върху психично здрави индивиди, когато ги 
лишат ултимативно и/или за дълъг период от време от субек-
тивното усещане за лично деятелство в смисъла, който му 
придава Албърт Бандура в своята социално-когнитивна тео-
рия (Bandura, 1977a, 1977b, 1986, 1999, 2001).  

 
 
 

  

                                                            
10 По сходен начин, участниците в изследванията на заучената безпо-
мощност нямат възможността да избегнат прилаганото наказание под 
формата на електрошокови импулси в първоначалния етап на експери-
менталната процедура, което води и до следващите психологични на-
рушения (Hiroto, 1974; Seligman & Maier, 1967).  
11 Вкл. и над негативните външни условия. 
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II. ПРЕГЛЕД НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА ПАНДЕМИЯТА 

ОТ КОРОНАВИРУС 
 
 
1. Въведение 

Пандемията от COVID-19, връхлетяла света, се оказа огром-
но предизвикателство за правителства, за национални и световни 
организации и институции. Последвалите анализи и прогнози в 
началото ѝ логично се фокусират върху медицинските проблеми и 
капацитета на здравните системи. В проведените изследвания се 
поставя акцент преди всичко върху медицинските аспекти, което е 
обвързано с появата на нови щамове на вируса и перспективата за 
продължителен следващ период до момента на овладяване и конт-
рол на разпространението. Специално внимание е отделено и на 
здравното поведение (Ruiz et al., 2021). Голям брой изследвания са 
посветени и на икономическите последствия. Предложени са стра-
тегии за регулиране на културните и икономическите рамки в от-
делни държави за ефективно и ефикасно управление на кризата 
(Ibanes & Sisodia, 2020).  

Пандемията от COVID-19 принуди милиони хора да про-
менят драстично своите навици в социалния живот, тъй като пра-
вителствата прилагат строги ограничения, за да намалят разпрос-
транението на вируса. Макар и полезно за физическото здраве, 
възприемането на физическото дистанциране и свързаните с него 
ограничения могат да повлияят негативно на психичното здраве. 

За дълъг период от време, психичните аспекти на социал-
ната изолация – психичният стрес, психичното здраве и стратеги-
ите за противодействие и преодоляване на негативните психични 
преживявания и състояния са встрани от вниманието на управля-
ващите коронакризата. Този факт катализира провеждането на 
множество емпирични изследвания в различни държави по света 
върху психичните последствия от пандемията. Те изучават пос-
ледиците от, и отражението на пандемията от коронавирус върху 
различни аспекти на живота на човека, и особено – върху психич-
ното здраве на хората. Направени са значими проучвания върху 
това как се отразява пандемията на емоционално, когнитивно, 
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физиологично и поведенческо ниво, както и има ли значими раз-
личия между изпитваните състояния и демографските показатели 
и как те се отразяват на начина на възприемане, преживяване и 
справяне с това стресово събитие.  

Отчита се, че пандемията се отразява на психичното здраве 
на хората по цял свят (Brooks et al., 2020, Gonzales-Sanguino et al., 
2020, Wang et al., 2020). Тревожността, свързана със здравето, 
обективните затруднения, свързани с упражняването на дейност и 
заетостта, провеждането на учебния процес и промените в ежедне-
вието като цяло, водят до високи нива на стрес, свързан с планира-
нето и организирането на живота. В психологически аспект са раз-
гледани ефективните начини за справяне във връзка отчитане на 
ръст на самоубийствата, увеличаване на случаите на домашно на-
силие, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, проблеми 
в кариерното развитие. Самите отражения на стреса се разглеждат 
като неблагоприятни не само за конкретни групи, които са в по-
висока степен обективно изложени на опасността, но и за населе-
нието като цяло (Kontoangelos et al., 2020).  

На този фон, пандемията от COVID-19 е идентифицирана 
като заплаха, пораждаща значителен стрес, който застрашава 
психичното здраве и благосъстоянието на много индивиди по 
света (Bhuiyan et al., 2020; Brooks et al,. 2020; Satici et al., 2020). 
Предполага се, че стресът от COVID-19 може да предизвика от 
леки до сериозни нива на психосоциални проблеми, като депре-
сия, соматизация и тревожност (Arslan & Yildirim, 2020; Bhuiyan 
et al., 2020; Gunnell et al., 2020; Satici et al., 2020). Последните 
доклади показват, че хората могат да имат сериозни социални 
трудности, включително и психични заболявания като депресия и 
тревожност (Bao et al., 2020; Çiçek et al., 2020; Wang et al., 2020), 
лошо психично здраве (Arslan & Yildirim, 2020), самоубийства 
(Gunnell et al., 2020; Bhuiyan et al., 2020; Mamun & Griffiths, 2020), 
посттравматични стресови разстройства (Bao et al., 2020), бърна-
ут сред здравните специалисти (Chen et al., 2020), липса на рези-
лианс (Çiçek et al., 2020), физическа изолация и самота (Tanhan et 
al. 2020; Zandifar & Badrfam, 2020), поведенчески проблеми 
(Cortese et al., 2020) и негативни последици, свързани с преко-
мерно дългото време прекарано в интернет (Çiçek et al., 2020). 
Тези отговори на COVID-19 биха могли да доведат до хронична 
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психопатология и да засегнат голям брой хора, ако проблемите не 
се идентифицират, признаят и лекуват ефективно. 

 
2. Чуждестранни изследвания върху психичните  

ефекти на пандемията от коронавирус 

Данни, публикувани в авторитетното медицинско списание 
„Lancet Psychiatry Journal“ , базирани на здравните досиета на 236 
379 пациенти, преболедували COVID-19 основно в САЩ, показ-
ват, че рискът от тревожни разстройства се увеличава след 
COVID-19 (Taquet et al., 2020, 2021). Приведени са сериозни на-
учни доказателства, че 1 на всеки 5 пациенти с диагноза COVID-
19 в рамките на първите три месеца е диагностициран с психично 
разстройство като тревожност, депресия или безсъние. Установе-
но е, че хоспитализираните пациенти с COVID-19 по-често са 
диагностицирани с психични разстройства. Те за дълго време са 
склонни да изпитват безпокойство, страх, тъга и мъчително чувс-
тво на изолация. Някои преболедували съобщават за проблеми 
със съня и кошмари. Заразените с COVID-19 споделят за изпит-
вани страхове, свързани с това, че близките им също могат да се 
разболеят или че могат да умрат. По-младите пациенти по-често 
изпитват разочарование от това, че оздравяват бавно и възстано-
вяването им е по-продължително. Липсата на предишен опит при 
тези пациенти с подобно тежко заболяване и продължително бо-
ледуване, превръща болестта и оздравяването в сериозна стресова 
реакция, която се преживява мъчително. След преболедуване от 
COVID-19 не са редки когнитивните промени, като най-често се 
наблюдават нарушения в паметта и вниманието, забравяне и по-
трудна концентрация за извършване на определена дейност 
(Taquet et al., 2020, 2021). 

Едно от първите изследвания по темата (Kowal et al., 2020) 
проучва връзката между броя на лицата, с които индивидът е 
поставен в изолация, възрастта, пола, семейното положение, броя 
на децата, културните особености (т.е. индивидуализма срещу 
колективизма) и равнището на стрес. Данните са събрани между 
30 март и 6 април 2020 г. Резултатите от проучването, основани 
на анализи на данни от 53 524 респонденти от 26 държави и об-
ласти предоставят доказателства, че по-високи нива на стрес се 
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отчитат при жените, които не са семейни или са необвързани, 
хората на по-млада възраст, хора, които са с повече деца, по-
малко образовани и от държави и райони, в които ситуацията с 
COVID-19 е значително по-тежка. Може да се подчертае, че про-
менливата, която е най-силно свързана с нивата на стрес, е се-
мейното положение. Освен това анализът разкрива, че страните и 
областите се различават както в нивата на стрес, така и във връз-
ката между нивата на стрес и семейното положение, пола и въз-
растта. Такива различия и техните основни механизми налагат 
по-нататъшни изследвания, за да се обърне по-сериозно внимание 
върху общественото здраве не само от гледна точка на физичес-
кото състояние, но и към психологическото благосъстояние на 
тези групи (Kowal et al., 2020). 

Друго изследване на стреса, свързан с пандемията COVID-
19, публикувано от Уехара и колеги през 2021 г. е направено сред 
здравни работници, студенти и пациенти, като е анализирана връз-
ката между степента на стрес по време на пандемията от COVID-
19 и демографските фактори (възраст, пол, професия и т.н.) при 
жителите от Токио, Осака и Нагано, Япония. Общо изследваните 
са 1331 души, като данните са регистрирани през юни 2020 г. Изс-
ледователите са идентифицирали 15 статистически значими про-
менливи от общо 36 такива, които обясняват увеличаването на 
стреса в сравнение с периода преди пандемията. Резултатите по-
казват, че връзката с хората е много по-значима обяснителна про-
менлива за увеличаване на равнището на стрес, отколкото разли-
ките, произтичащи от живота в големите градове (Токио, Осака) и 
селските райони (Нагано), вида на жилището и намаляването на 
доходите в сравнение с периода преди пандемията. Разгледана е и 
анализирана връзката между промяната в равнището на стрес (уве-
личаване или намаляване) в сравнение с това преди периода на 
самоизолация и отношението между нивото на стрес и професията, 
възрастта, местоживеенето, обхвата от дейности и общността от 
хора. Резултатите показват, че човешките взаимоотношения са 
много по-значим фактор от пола, както и че връзката с хората (се-
мейство и съседи) е с много по-голяма степен на значимост по 
отношение на равнището на стрес в сравнение с местоживеенето и 
начина на живот в големите градове или в малките населени места 
(Uehara et al., 2021). 
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В онлайн проучване (Mækelæ et al., 2020) изследват до колко 
ефективни са приетите редица ограничения, до каква степен те се 
отразяват на ежедневието, на общото страдание и на параноята по 
време на ранната фаза на развитието на огнището от COVID-19 в 
Бразилия, Колумбия, Германия, Израел, Норвегия и САЩ. Измер-
вани са общата възприемана ефективност на собствените индивиду-
ални реакции, тези на другите и на правителството, както и възпри-
еманата ефективност на специфичните ограничения, възприеманото 
въздействие на тези мерки върху ежедневието, извършените защит-
ни действия, възприетия риск от вируса, тревожност/страх от зара-
зяване, чувство за овладяване на ситуацията, общ дистрес, познания 
за вируса и параноидни възприятия за пандемията. Повечето от над 
2000-те изследвани лица оценяват ограниченията като ефективни. 
Затварянето на училищата се приема като най-силно въздействащо 
върху ежедневието. Участниците, които смятат, че страната им реа-
гира твърде меко, приемат риска от заразяване с SARS-CoV-2 като 
много по-висок, те са и по-притеснени и изразяват съмнение в спо-
собността на властите да контролират ефективно огнището на 
COVID-19. Съответно, недоволството от правителствените реакции 
съответства на повишените нива на дистрес. Удовлетворението от 
правителствените реакции и оценката на страха играят важна роля 
при отчитането на ефективността на ограниченията по време на 
пандемията и свързаните с тях психологически резултати. Тези кон-
статации информират политиците относно психологическите фак-
тори, които засилват устойчивостта и насърчават благосъстоянието 
на гражданите по време на глобална криза. Пандемията подтикна 
правителствата да въведат различни мерки за контрол и ограничава-
не на разпространението на коронавируса. Според изследователите 
възприеманата ефективност на тези мерки, както и страхът от виру-
са, трябва да играят ключова роля в степента, в която индивидите 
ще се придържат към тях. На ниво отделни държави, в Бразилия и 
Колумбия изследваните лица имат повишени равнища на дистрес, 
като тези от Колумбия (средно с 10 години по-млади от останалите в 
извадката) имат по-голяма степен на изразеност на параноидни въз-
приятия и най-ниски стойности по отношение разграничаването на 
фактическото знание за вируса от конспиративните теории за него-
вата поява и съществуване (Mækelæ et al., 2020). 
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Арслан и Йълдъръм провеждат изследване сред 451 турски 
граждани на възраст от 18 до 65 години, за медииращата роля на 
песимизма/оптимизма и резилианса във връзката между стреса и 
психичните проблеми, които поражда коронавируса. Те установя-
ват, че стресовите събития в живота, като тези, предизвикани от 
пандемията на коронавируса, оказват значително влияние върху 
психологическото функциониране и благосъстояние на индивида и 
могат да бъдат катализатор за психични проблеми, включително 
тревожност, объркване, социално отдръпване и депресия (Yildirim 
& Arslan, 2020). Индивидуалните различия в психичната устойчи-
вост (известна още като резилианс), уменията за справяне и възп-
риятията могат да повлияят на това как човек реагира на неприят-
ните преживявания. Оптимизмът и песимизмът се схващат като 
важни конструкти, влияещи върху справянето с неконтролируеми 
житейски събития (Nes, 2016, цит. по Yildirim & Arslan, 2020).  

Карвър и колеги (Carver et al., 2010, цит. по Yildirim & 
Arslan, 2020) определят оптимизма като личностна променлива, 
която отразява степента, в която хората имат обобщени благопри-
ятни очаквания за тяхното бъдеще. Оптимизмът и песимизмът са 
стабилни личностни характеристики, които оказват влияние за 
регулиране на поведението. Предишни проучвания показват, че 
оптимизмът е свързан с адаптивни резултати и благосъстояние 
като удовлетвореност от живота, положителна привързаност, са-
мочувствие и благоденствието (Duy & Yildiz, 2017; Gallagher & 
Lopez, 2009; Karademas, 2006; Peterson & Chang, 2003; Sapmaz & 
Doğan, 2012; Scheier et al., 2001, цит. по Arslan & Yildirim 2020 ). 
Установено е, че песимизмът корелира с дезадаптивни резултати, 
като депресия и тревожност (Andersson, 1996; Chang & Sanna, 
2001; Kwok & Gu, 2017; Scheier, Carver & Bridges, 1994; Vickers & 
Vogeltanz, 2000, цит. по Yildirim & Arslan, 2020).  

Горецитираните личностни конструкти, обуславящи инди-
видуалните реакции спрямо пандемията (резилианс, умения за 
справяне, оптимизъм/песимизъм и техните деривати), кореспонди-
рат с психодинамичната концепция за добрия вътрешен обект като 
мета-основа на позитивната, адаптивна психична организация и 
функциониране. Другояче казано, тези конструкти могат да се 
разглеждат като личностни аспекти – проявления на интернализи-
раното отношение с добър обект (вж. Раздел I/3.2 по-горе).  
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Оптимистите обръщат по-голямо внимание на проблемно 
фокусираните стратегии, които допринасят за по-добро приспо-
собяване и функциониране на лицето (Nes, 2016; Taylor & Armor 
1996, цит. по Yildirim & Arslan, 2020). Nes и Segerstrom (2006) 
откриват връзка между оптимизма и адаптивните стратегии за 
справяне, които допринасят за управлението, намаляването и 
премахването на негативните ефекти, свързани със стреса.  

Установено е, че стресът корелира положително с песи-
мизма (Britton et al., 2019), ригидността (Tavakoli et al. 2019) и 
психологическите проблеми (Anniko et al., 2019) и корелира от-
рицателно с оптимизма (Britton et al., 2019).  

Липсата на психологическа гъвкавост значително медиира 
негативното въздействие на коронавирусния стрес върху опти-
мизма и песимизма на възрастните. Въпреки че изследванията в 
сферата на психичните ефекти на пандемията все още са ограни-
чени, новите открития като цяло са в съответствие с по-ранни 
проучвания за връзката между оптимизъм – песимизъм, гъв-
кавост и психично здраве.  

Причината за това хората с високи нива на коронавирусен 
стрес да споделят за по-сериозни психологически проблеми е, че 
те имат по-ниски нива на резилианс и на оптимизъм (Al Jarrah et 
al., 2019; Ingram & Luxton, 2005; Levin et al., 2014; Yildirim & 
Alanazi, 2018, цит. по Yildirim & Arslan, 2020). Високите нива на 
оптимизъм и резилианс и ниските нива на песимизъм помагат на 
хората да се справят с коронавирусния стрес и се асоциират с по-
ниски нива на психологически проблеми. 

Тиан и колеги (Tian et al., 2020) изследват 1060 китайски 
граждани по време на COVID-19, използвайки чеклист-списък от 
90 психологични симптоми чрез онлайн въпросник. Те откриват, 
че повече от 70% от общата извадка има умерено и по-високо 
ниво на изразеност на обсесивно-компулсивно разстройство, 
междуличностна чувствителност, фобийна тревожност и психо-
тизъм. Интересното е, че хората над 50 години имат относително 
повече симптоми от младите хора. Освен това повече симптоми 
имат и хората с по-ниско образователно ниво, разведените или 
овдовелите.  

Чен и сътрудници (Chen et al., 2020) изследват въздействие-
то на COVID-19 върху нивото на тревожност сред 534 човека 
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медицински персонал в китайската провинция Дзянсу. Те използ-
ват скала за самооценка на тревожността, базирана върху индекса 
Питсбърг за качество на съня. Изследват връзката между безпо-
койството и други социално-икономически фактори и откриват, 
че физическото състояние и опасенията, свързани с епидемията, 
са положително свързани с нивата на тревожност.  

Повечето от проучванията са фокусирани върху широката 
общественост и медицинския персонал (напр., Pieh et al., 2020; 
Ferrucci et al., 2020; Huang & Zhao, 2020). Но има също така мно-
жество изследвания, които оценяват въздействието на COVID-19 
върху психичното здраве на учениците и студентите. Чао и коле-
ги (Cao et al., 2020) изследват психологическото въздействие на 
COVID-19 върху 7143 студенти от медицинския колеж Changzhi в 
Китай и установяват, че 21,3% от анкетираните изпитват лека, 
2,7% умерена и 0,9% тежка форма на тревожност. Освен това те 
установяват, че студентите, които живеят в градските райони, 
живеят с родителите си и семействата им имат стабилен доход, са 
защитени от проявата на тревожност.  

Капарунаки и колеги (Kaparounaki et al., 2020) изследват 
въздействието на COVID-19 върху психиката и здравето на 1000 
студенти от Гърция и установяват, че 42,5% от общата популация 
на извадката имат тревожност, а 74,3% депресия. Пацалиа и сът-
рудници (Patsalia et al., 2020) установяват, че депресията е налице 
при 12,43%, а тежък дистрес имат 13,46% от извадката. Те забе-
лязват 2,59% увеличение на самоубийствените мисли.  

В друго проучване, Лаи и колеги (Lai et al., 2020) изследват 
1257 здравни работници от 34 болници, в които са открити кли-
ники или отделения за лечение на пациенти с COVID-19 в мно-
жество региони на Китай в периода от 29 януари 2020 г. до 3 
февруари 2020. Данните показват, че значителна част от здравни-
те работници съобщават за наличие на симптоми на депресия, 
тревожност, безсъние и дистрес. Те са особено изразени сред 
медицинските сестри и здравните служители, работещи на първа 
линия, пряко ангажирани с диагностицирането, лечението или 
предоставянето на грижи на пациенти със съмнение или потвър-
ждение на COVID-19. Значителна част от участниците са имали 
симптоми на депресия (50,4%), тревожност (44,6%), безсъние 
(34,0%) и дистрес (71,5%). Медицинските сестри, работещите на 
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първа линия и тези в Ухан съобщават, че изпитват по-сериозни 
нива на депресия, тревожност, безсъние и дистрес. Участниците 
са били разделени в 3 групи (Ухан, други региони от провинция 
Хубей и региони извън провинция Ухан), за да се сравнят между-
регионалните различия. Повечето участници в проучването са 
жени – медицински сестри на възраст от 26 до 40 години, женени 
и работещи в третостепенни болници като младши специалисти. 
Медицинските сестри, работещи в Ухан и служителите на първа 
линия съобщават за по-тежки симптоми на депресия, тревожност, 
безсъние и дистрес. Проучването показва, че жените със средно 
образование и по-ниска квалификация преживяват по-високи 
нива на депресия, тревожност и дистрес. Работата на първа линия 
е независим рисков фактор за влошеното психично здраве във 
всички измервани състояния.  

Установените от Лаи и сътрудници данни провокират ос-
нователни притеснения относно психологическото благосъстоя-
ние на лекарите и медицинските сестри, участващи в острата фаза 
на епидемия от COVID-19. В това проучване значителна част от 
участниците са имали симптоми на тревожност, депресия и без-
съние, а повече от 70% съобщават за психологически дистрес. 
Психологическият отговор на здравните работници при епидемия 
от инфекциозни заболявания е сложен. Източниците на стрес 
могат да включват чувство на уязвимост или загуба на контрол и 
притеснения за собственото здраве, за разпространението на ви-
руса, за здравето на семейството и другите, за промени в работата 
и изолация. Фактът, че COVID-19 се предава от човек на човек, 
свързан с високата степен на заболеваемост и на потенциално 
фатален изход могат да засилят възприемането за лична опасност. 
Трябва да се отбележи, че 76,7% от всички участници са жени, а 
60,8% са медицински сестри. Медицинските сестри на първа ли-
ния, лекуващи пациенти с COVID-19, вероятно са изложени на 
най-висок риск от инфекция поради техния близък, чест контакт с 
пациенти и работа по-дълго от обичайното. Освен това, 71,5% от 
всички медицински сестри са имали по-малък трудов стаж. Друг 
факт, установен в това изследване е, че в сравнение с тези в про-
винция Хубей извън Ухан и тези извън провинция Хубей, здрав-
ните работници в Ухан съобщават за по-тежки симптоми на деп-
ресия, тревожност, безсъние и дистрес. Тези данни показват по-
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голям стрес сред здравните работници в Ухан, предвид това, че 
той се явява епицентър на епидемията в Китай. Тъй като здравни-
те работници на първа линия в Ухан са били изложени на особено 
висок риск и при тях симптомите на депресия, тревожност, без-
съние и дистрес са много по-изразени, тяхното психично здраве 
изисква специално внимание (Lai et al., 2020). 

Нарастващият брой на случаите на заразените и смъртните 
случаи на COVID-19, продължителните затваряния, значителните 
ограничения върху обществения живот и икономическият спад се 
отразяват негативно на личното благосъстояние. В статията на 
Педраза и сътрудници (Pedraza et al., 2020) са представени свърза-
ни с COVID-19 детерминанти на недоволството от живота и чувст-
вото на тревожност. Използвани са данни, събрани в периода от 23 
март до 30 април 2020 г. в 25 напреднали и развиващи се страни от 
четири континента. Резултатите показват, че лицата с по-добро 
общо здраве, с добре платена работа, живеещи с партньор, извър-
шващи ежедневни физически упражнения и други дейности за 
избягване на самотата, съобщават за много по-малко чувство на 
неудовлетвореност и тревожност. Жените съобщават за тревожни 
състояния много по-често от мъжете. Възрастните хора като цяло 
съобщават за по-ниски нива на неудовлетвореност и тревожност, 
което е интересен факт предвид това, че възрастното население е 
сред най-уязвимата група при тази пандемия. Промени, свързани с 
работата поради COVID-19, като намаляване и увеличаване на 
доходите или намаляването на натоварването са свързани с по-
голямо недоволство и повече тревожност. Данните показват, че 
ограниченията за мобилност и изискванията за носене на предпаз-
ни средства в обществото увеличават недоволството и повишават 
чувството на тревожност. Доказва се, че нарастващия брой пот-
върдени случаи на COVID-19 увеличават недоволството и тревож-
ността, но този ефект се наблюдава само при регистрирани по-
голям брой случаи заразени (Pedraza et al., 2020). 

Статията на Банкс, Фанкурт и Ксу (Banks, Fancourt & Xu, 
2021) също извежда доказателства за последиците за психичното 
здраве от COVID-19. Фокусът е върху негативните последствия 
върху психичното здраве като депресия и тревожност. Освен то-
ва, трябва да се отбележи, че доказателствата, които се анализи-
рат в тази статия, се отнасят само до възрастни и почти изцяло за 
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възрастни от богати индустриално развити страни, със силен ак-
цент върху Великобритания и САЩ. Обсъжданите доказателства 
са, че COVID-19 пандемията е свързана със значително повиша-
ване на симптомите, свързани с психични проблеми. В месеците 
след избухването на пандемията обаче ситуацията е по-
положителна. Данните в много страни показват, че след първона-
чалния шок, измерванията по всички показатели се възстановяват 
значително, макар и не напълно.  

В изследване на Силва и сътрудници (Silva et al., 2020) в 
разгара на световната криза и проблемите с общественото здраве, 
е търсена връзка между навиците за физическа активност и нива-
та на стрес, тревожност и депресия. Жените показват по-високи 
нива на тревожност, депресия и стрес в сравнение с мъжете. Ана-
лизът на данните показва, че липсата на физическа активност е 
свързана с по-високи стойности на тревожност, депресия и стрес 
както при мъжете, така и при жените. Индивидите, които са из-
вършвали физически упражнения по време на епидемията от ко-
ронавирус са с по-ниски нива на тревожност, стрес и депресия. 
Въз основа на това проучване е важно да се препоръчва на хората 
да продължават да извършват физически упражнения, съблюда-
вайки и спазвайки напътствията и мерките за превенция на съот-
ветните здравни организации (Silva et al., 2020). 

Монтсе и колеги (Montse et al., 2021) изследват влиянието на 
пандемията COVID-19 върху възприемането за физическо и пси-
хическо здраве и промените във физическата активност, съня, хра-
ненето, телесното тегло и благосъстоянието. Участниците в изс-
ледването са 1140 лица, пребиваващи в Обединеното кралство  
(N = 230), Южна Корея (N = 204), Финландия (N = 171), Филипи-
ните (N = 132), Латинска Америка (N = 124), Испания (N = 112 ), 
Северна Америка (N = 87) и Италия (N = 80). Като цяло промените 
във физическата активност по време на пандемията са значителни 
за здравето на участниците (физическо и психическо) и благосъс-
тоянието им. Сравненията между физическата активност, страната 
на пребиваване, физическата активност и възрастта предполагат, 
че повишената физическа активност е свързана с по-малко вредни 
последици от пандемията върху възприемането за физическо и 
психическо здраве. За разлика от намалената физическа активност, 
която е свързана с по-лошо психично здраве (с повече лични и 
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емоционални проблеми) и води до значително увеличаване на хра-
ната и теглото. Участниците от Обединеното кралство съобщават 
за най-ниски нива по отношение на физическо здраве и най-голямо 
увеличение на теглото, докато латиноамериканските участници 
съобщават, че са най-засегнати от емоционални проблеми. Фин-
ландските участници съобщават за значително по-високи оценки 
по отношение на физическото си здраве. Разликите между увели-
чаването на физическите упражнения и промените в храненето са 
силно зависими от възрастта и страната на пребиваване. Въпреки 
че ползите от практикуването на физическа активност са широко 
приети, тя може да има още по-висока стойност и значимост по 
време на пандемии, както е видно в това изследване, тъй като на-
малява възможността от увреждане на физическото и психическо-
то здраве. В обобщение, страните, които са най-малко засегнати от 
неблагоприятните резултати, могат да се характеризират с това, че 
не са били затворени и е имало по-ниска смъртност и разпростра-
нение на COVID-19 по време на регистрирането на данните от това 
изследване (Montse et al., 2021). 

В изследване, проведено с 3550 възрастни от испанското на-
селение, целящо да установи краткосрочните психологически 
ефекти от кризата COVID-19 и карантината върху състоянието на 
хората, са регистрирани симптоматични прояви на тревожност, 
депресия и стрес при 20% до 30% от респондентите. Симптома-
тични стойности, показващи психологически стрес, са открити при 
47,5% от анкетираните. Подобно на резултатите от други многоб-
ройни проучвания, е установено, че затварянето има значително 
емоционално въздействие върху населението. През първите сед-
мици на локдаун, свързан с COVID-19, са открити симптоми на 
психологически дистрес в значим процент от извадката. Като се 
има предвид периода на затваряне и ограниченията, психологичес-
ките симптоми могат да възникнат през цялото време на блокира-
не, следователно трябва да се обмислят психологически услуги, 
които да доведат до подобряване на психичното здраве, причинено 
от кризата COVID-19, както и за предотвратяване на негативните 
ефекти от бъдещи локдауни (Odriozola-Gonzalez et al., 2020). 

Характеристиките на личността са един от факторите, 
които обясняват разнообразните реакции на стресови ситуации 
като пандемията от COVID-19. Проучване на Хан и колеги (Han 
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et al., 2021) е имало за цел да установи дали петте базисни личнос-
тни дименсии, известни като „Голямата петорка“ („Екстраверсия“, 
„Невротизъм“, Отвореност към нов опит“, „Добронамереност“ и 
„Съзнателност“) и определени дезадаптивни личностни черти са 
свързани с депресивни и тревожни симптоми, с риск от самоу-
бийство, самостоятелно докладване на симптоми на COVID-19 и 
предпазващо поведение по време на пандемията COVID-19 като 
цяло. Изследването е проведено онлайн сред 1000 корейци между 
8 и 13 май през 2020 г. Резултатите показват, че дезадаптивни лич-
ностни черти (напр. „Негативна афективност“, „Склонност към 
изолация“) имат положителни корелации със симптоми на депре-
сия и тревожност, риск от самоубийство и наличието на Ковид-
симптоматика, а някои от петте базисни личностни дименсии от 
„Голямата петорка“ (напр. „Добронамереност“, „Съзнателност“) 
имат положителни корелации с предпазващото и превантивно по-
ведение. Констатациите разширяват сегашното разбиране за връз-
ката между петте базисни дименсии и дезадаптивните личностни 
черти и отговорите на пандемията COVID-19. Продължителното 
им проследяване следва да проучи допълнително влиянието на 
личностните черти върху отговора на индивида на пандемията 
COVID-19 (Han et al., 2021). Откритията на Хан и колеги са в уни-
сон и с представената в Раздел 3.3 на Част I теоретична теза, че 
коронавирусната пандемия е по-вероятно да предизвика силен 
дистрес и да доведе до появата на психични заболявания (разст-
ройства) при хората, които са изначално склонни да правят нега-
тивни когнитивни оценки на случващото се и да прибягват до нее-
фективни, дезадаптивни копинг-стратегии. 

 
3. Чуждестранни разработки на политики и други  

социални мерки за справяне с психичните аспекти  
на пандемията от коронавирус 

В резултат на пандемията от COVID-19 e много вероятно да 
има значително увеличаване на тревожността и депресията, на 
употребата на вещества, на усещането за самота и на домашното 
насилие. Проблемът с продължителното затваряне на училища ще 
се отрази и върху увеличаване на насилието над деца. В литерату-
рата няма посочена ясна концепция за превенция на населението в 
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такава ситуация, което поражда необходимостта от предприемане-
то на конкретни действия, които ще помогнат предварително да се 
подготвим за неизбежното увеличаване на проблемите, свързани с 
психичното здраве, произтичащи от последиците от пандемията. 
Необходимо е да се подготви системата за справяне с проблемите, 
свързани с психичното здраве, за неизбежните предизвикателства, 
произтичащи от пандемията COVID-19. Общностите и организа-
циите биха могли да обмислят обучението на групи за оказване на 
първа психологична помощ, помагайки на непрофесионалната 
общественост да се свързва помежду си и да предоставя подкрепа. 
Телемедицинските посещения за психично здраве, груповите по-
сещения и предоставянето на грижи чрез технологични платформи 
ще бъдат важни компоненти на поетапната грижа както за остра 
криза, така и за по-рутинна комуникация и подкрепа. Medicare вече 
разшири обхвата на дистанционните услуги за психично здраве, 
като включи консултации за психично здраве и виртуални посеще-
ния с психолози и социални работници (Sandro & Nicole, 2020). 

Изхождайки от сегашния обхват на пандемията COVID-19 
сред населението, ще има дългогодишни и дългосрочни последици 
по отношение на социално-икономическото и психологическото 
въздействие. Бързото нарастване на страха и безпокойството сред 
хората поради несигурността и болестта са съчетани с важни, но 
социално разрушителни мерки като блокиране и карантини. Това 
може да доведе до значителни психологически и психични разст-
ройства като посттравматично стресово разстройство, депресия, 
тревожност, панически разстройства и поведенчески разстройства. 
Предразполагащите фактори включват стоене далеч от семейство-
то, самотата, дезинформацията в социалните медии, финансовата 
несигурност и затварянето (Sood, 2020). 

При здравните работници има висок риск от развитие на 
посттравматично стресово разстройство и прегаряне; следовател-
но е от първостепенно значение да се разбере и изследва психо-
логическото въздействие и ключовите детерминанти за предотв-
ратяване, идентифициране и управление на тези проблеми. Пред-
ложените действия включват линии за психологична подкрепа, 
онлайн-консултиране, виртуални групи за свързване и помощ, 
насърчаване на медитация, провеждане на изследвания върху 
психологическите последици и разработване и използване на 
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подходящи интервенции. Някои действия, които могат да бъдат 
предприети, са: създаване на линии за подкрепа при съмнения, 
свързани с коронавирус, изясняване на дезинформация, онлайн и 
теле-консултиране на хора, изпитващи тревожност и стрес по 
време на пандемията могат да бъдат полезни за намаляване на 
паниката и страха. Свързването на групи от един квартал или 
съседи през виртуалното и онлайн пространство могат да намалят 
риска от чувството за самота. След приключването на локдауна 
те могат да бъдат преобразувани в доброволни групи за помощ на 
общността, за да могат хората по-бързо да възобновят социалните 
си роли и общуване. Хората под карантина или в локдаун могат 
да бъдат насърчавани да правят рутинни упражнения, смесващи 
йога, медитация, музика и упражнения за разтягане. Необходимо 
е провеждането на още изследвания за оценка на психосоциални-
те последици за служителите в здравеопазването, на пациенти и 
на цялото население. Въз основа на резултатите, могат да бъдат 
предприети подходящи интервенции на място и да се положат 
усилия за смекчаване на проблемите (Sood, 2020).  

След обявяване от Световната здравна организация, че си-
туацията с разпространението на COVID-19 може да се характе-
ризира като пандемия, настъпи ерата на „социалното дистанци-
ране“, характеризираща се като свеждане до минимум на контак-
тите между хората и поддържане разстояние 1-2 м. между инди-
видите. Намаляването на междуличностните контакти и увелича-
ването на междуличностната комуникационна дистанция е част 
от поведенческата адаптация към епидемии в процеса на човеш-
ката еволюция. В своя статия, Юлия Феденок и Валентина Бур-
кова споделят, че обществото е изправено пред още една морална 
дилема – COVID-19 представлява малък риск за здрав човек, до-
като социалното дистанциране и престоя вкъщи оказват влияние 
и се отразяват на всички. Ползите от предпазните мерки са важни 
за най-застрашените групи, и за общността като цяло има полза, 
тъй като намалява вероятността от образуване на голямо огнище. 
Авторите изследват рускоезични респонденти, общо 371 души 
(48 мъже и 323 жени), по време на разпространението на корона-
вирус, живеещи или пребиваващи в различни държави, както и на 
територията на Русия. Данните показват, че индивидуалното по-
ведение на хората в контекста на пандемията COVID-19 се влияе 
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от фактори като държава на пребиваване, пол, ниво на стрес, до-
верие във властите, осведоменост за предписаните правила за 
поведение, култура, норми и традиции. Освен това тези фактори 
влияят както върху възприемането на ситуацията, така и върху 
изпълнението на препоръките на властите. Тези данни могат да 
бъдат използвани от представители на държавни агенции и 
здравни грижи за по-целенасочено и подходящо даване на препо-
ръки относно правилата за поведение по време на пандемия, при 
огнища на вируси и респираторни заболявания, представляващи 
сериозна заплаха за населението. При съставянето на такива мер-
ки за населението трябва да се вземат предвид различията между 
половете във възприятието и изпълнението на препоръките, сте-
пента на обществено доверие към властите в определен регион, 
различия между половете в нивото на стрес, засягащи и разбира-
нето и изпълнението на препоръките. Тези данни могат да бъдат 
използвани от медиите за представянето на информацията на 
населението по такъв начин, че да бъде в най-голяма степен дос-
тъпна и най-малко стресираща (Феденок & Буркова, 2020). 

Световната епидемия от COVID-19 осигури навременно 
доказателство за нуждата от грижа за психичното здраве на 
здравните работници, работещи на първа линия. В допълнение 
към международните насоки, местните институции изискват бър-
зи и практични подходи, лесно приложими в различни популации 
и при различни ситуации. Мултидисциплинарният екип на отдел 
„Трудова медицина“ на голяма университетска болница в цент-
ралната Италия (AOUP) разработва специфичен протокол, наре-
чен PsicoCovid19, с цел предоставяне на целенасочена помощ, въз 
основа на новите психосоциални рискови фактори, на работници-
те, участващи в извънредната ситуация на COVID-19, за да запази 
здравето на болничния персонал (Buselli et al., 2020). Резултатите 
показват, че е необходимо да се подобрят психо-образователните 
стратегии на болничния персонал (семинари, видеоклипове и 
подобни инструменти), за да се насърчат здравните работници да 
усъвършенстват своите емоционални и когнитивни умения. Сът-
рудничеството между психиатри и специалисти от други клонове 
на медицината, както и сътрудничеството с местните власти и 
здравните работници в общността, е от съществено значение за 
добре подготвена и обучена работна сила и инфраструктура. Дъл-
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госрочното намерение на изследователите е да се създаде и усъ-
вършенства лесно възпроизвеждащ се протокол за подпомагане на 
отделите по трудова медицина за справяне с новите предизвика-
телства, свързани със SARS-COV-2 (Buselli et al., 2020). 

Има още много несигурност около пандемията и предстоя-
щите вълни и как свързаните с тях затваряне и блокиране на ико-
номическите и социалните дейности ще се отразят на психичното 
здраве, включително на дългосрочното протичане на пандемията 
и последиците върху психичното здраве и услугите, свързани с 
психичното здраве. Наред с другите последиците от COVID-19, 
пандемията се отразява и на увеличаването на разликите по от-
ношение на психичното здраве, както сред населението като ця-
ло, така и между отделните демографски групи. Вероятно бързо-
то откриване на ваксина, съпроводено с незабавното въвеждане 
на ваксинационни програми, ще даде основание за повече опти-
мизъм за много хора (Banks et al., 2021). 

За да се разберат психологическите и психиатричните пос-
ледици от пандемията, емоциите, свързани с нея, като страх и 
гняв, трябва да бъдат взети под внимание и да бъдат наблюдава-
ни. Страхът е адаптивен защитен механизъм у животните и чове-
ка, който е основен за оцеляването и включва няколко биологич-
ни процеса на подготовка за реакция на потенциални заплахи. 
Въпреки това, когато е хроничен или непропорционален, той 
става вреден и може да бъде ключов компонент в развитието на 
различни психиатрични разстройства. При пандемия страхът уве-
личава тревожността и нивата на стрес при здрави индивиди и 
засилва симптомите на тези с вече съществуващи психични разс-
тройства. Конкретно за тази нова ситуация с COVID-19, Ксиянг и 
колеги (Xiang et al., 2020) предлагат да се вземат предвид три 
основни фактора при разработването на стратегии за психично 
здраве: 1) мултидисциплинарни екипи за психично здраве (вклю-
чително психиатри, клинични психолози и други специалисти по 
психично здраве); 2) ясна комуникация, включваща редовни и 
точни актуализации за огнищата на COVID-19 и 3) създаване на 
безопасни услуги за психологическо консултиране (например 
чрез електронни устройства или приложения). И накрая, изклю-
чително необходимо е да се прилагат обществени политики в 
областта на психичното здраве във връзка със стратегиите за бор-
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ба с епидемията и пандемията преди, по време и след събитието. 
Специалистите по психично здраве, като психолози, психиатри и 
социални работници, трябва да са на първа линия и да играят 
водеща роля в екипите за планиране и управление на извънредни 
ситуации. Протоколите за помощ, като тези, използвани при бед-
ствия, трябва да обхващат области, свързани с индивидуалното и 
колективното психично здраве на населението. СЗО и Центърът 
за контрол и превенция на заболяванията на САЩ публикуваха 
поредица от препоръки за психосоциално и психично здраве. 
Това е в съответствие с данните от СЗО, показващи, че психоло-
гическите фактори са пряко свързани с основните причини за 
заболеваемостта и смъртността в света (Ornell et al., 2020). 

Изследванията показват, че самотата и социалната изола-
ция имат вредни последици за психическото и физическото здра-
ве, както и значителни последици за социалното сближаване и 
доверието в общността. Следователно както самотата, така и со-
циалната изолация са все по-широко признати като критични 
проблеми на общественото здраве, които заслужават внимание и 
трябва да бъдат решавани с ефективни стратегии за намеса. Пан-
демията от COVID-19 също драматично промени живота и соци-
алните практики на европейците. Ограниченията на мобилността 
и мерките за социално дистанциране, приети за ограничаване на 
разпространението на вируса, предизвикаха обществени диску-
сии относно непредвидените странични ефекти от тези ограниче-
ния, особено под формата на самота и социална изолация. Док-
лад, разработен от Joint Research Center към Европейската коми-
сия (JRC, 2021) представя преглед на текущото състояние на поз-
нанията за самотата и социалната изолация в ЕС. Той представя 
основните констатации от два емпирични анализа, извършени от 
Joint Research Center, използващи два допълващи се източника на 
информация, а именно анкети и онлайн данни. Анализът, базиран 
на данни от проучването, предлага картина на последните тен-
денции в самоотчетените нива на самотата в ЕС и идентифицира 
преобладаващите социално-демографски и географски характе-
ристики, свързани със самотата преди и през първите месеци на 
пандемията COVID-19. Данните показват, че COVID-19 пандеми-
ята увеличи проблема. Делът на респондентите, които се чувстват 
самотни, често се удвоява след епидемията от Covid-19. Освен 
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това, младите възрастни пострадаха по-тежко. Анализът, базиран 
на онлайн данни, разглежда тенденциите в онлайн медийните 
репортажи за самотата и социалната изолация между януари 2018 
г. и януари 2021 г. Обемът на статиите по тези теми се измерва на 
месечна база и спрямо държавите-членки, а събраните статии се 
анализират в дълбочина за идентифициране на преобладаващите 
настроения, съдържащи се в тях, и за откриване на повтарящи се 
модели в основните разкази. Репортажите в интернет за самотата 
и социалната изолация са се удвоили по време на пандемията. 
Разказите до голяма степен засягат здравните последици от само-
тата. Анализът на каталозите за онлайн медийни репортажи също 
типологизира и дава примери за политически инициативи, насо-
чени към борба със самотата и социалната изолация. Публичните 
инициативи варират в различните държави-членки. Като цяло, 
повечето интервенции са реализирани на местно ниво и рядко са 
част от по-систематични програми (JRC, 2021). 
  



62 

III. ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ АСПЕКТИ  
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС  

 
 
1. Въведение 

В периода на пандемия в България са проведени много изс-
ледвания, които отразяват динамиката в реакциите и нагласите на 
хората с акцент върху различни възрастови и професионални гру-
пи. Тяхната цел е да представят моментни срезови снимки заради 
затрудненията за провеждане на лонгитюдно изследване и заради 
самото ситуативно влияние, което определя случващото се в по-
висока степен от трайните избори и личностни предпочитания.  

За ефекта от карантината може много да се напише, но най-
основните линии са рязко увеличаване броят на тревожните разс-
тройства, промяна на психосоматичната динамика на пациенти с 
вече съществуващи заболявания, и за съжаление рязък скок на 
агресивни реакции насочени към другите и автоагресивно пове-
дение. Отчита се и увеличаване на страхово-тревожните прежи-
вявания и промяна в субективната оценка на преживяванията във 
времето (Недялкова, 2020). Този феномен е разбираем поради 
рязката смяна на активно динамично поведение и принудително 
карантиниране, което бе наложено не по желание на населението, 
а по медицински показатели. Екзистенциалната криза, в която 
редица пациенти изпаднаха доведе до прояви на екзистенциални 
фрустрации, прояви на ноогенни неврози, сериозни дебати от-
носно смисълът на живота и проблеми, свързани със загубата на 
традиции и ценности, което затруднява хората в намирането на 
смисъл (Недялкова, 2020). 

 
2. Български изследвания върху психичните аспекти 

на пандемията от коронавирус 

Данни на изследователски център ТРЕНД (2020a; 2020b; 
2020c) очертават няколко аспекта, свързани със ситуацията на пан-
демия, нагласите на българите спрямо кризата с разпространението 
на COVID-19 и споделянето на различни конспиративни теории.  
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Резултатите от изследванията показват, че през април 43% 
от респондентите изтъкват, че времето в дома се отразява небла-
гоприятно на физическото и психическото им състояние, а 43% 
са притеснени относно финансовото си състояние в дългосрочна 
перспектива.  

През май месец се отчита по-висок негативизъм в отгово-
рите на респондентите – 57% споделят песимистични нагласи 
спрямо икономическото развитие през следващата една година. 
Липсата на социални отдушници, както и липсата на работа при 
някои, води до високи дялове на негативно влияние върху психи-
ческото и физическо състояние на хората.  

Малко над половината от интервюираните (52%) посочват, 
че повечето време прекарано вкъщи влияе негативно върху об-
щото им психическо и физическо състояние.  

През юни месец се отчита доминираща положителна обща 
оценка – над три четвърти (76%) от анкетираните са на мнение, 
че България се е справила с овладяването на епидемията от коро-
навирус. В това проучване ТРЕНД включват и въпроси по отно-
шение на добилите популярност конспиративни теории. Всеки 
пети българин смята, че чрез ваксината за коронавирус ще се 
поставят чипове в хората с цел контрол над тях. Над една пета от 
българите са на мнение, че Бил Гейтс стои зад пандемията. Над 
два милиона и триста хиляди българи са съгласни с твърдението, 
че коронавирусът е изкуствено създадена болест. 43% са съглас-
ни с твърдението, че коронавирусът е изкуствено създадена бо-
лест с цел фармацевтични компании да печелят, а според 40% от 
анкетираните коронавирусът е биологично оръжие, създадено с 
цел да се намали населението на Земята. Като позитивен момент 
се отбелязва, че 76% от анкетираните са на мнение, че България 
се е справила с овладяването на епидемията от коронавирус, а две 
трети посочват, че са се върнали напълно към нормалния си на-
чин на живот след отпускането на мерките. 

Проучване на Департамент "Психология" в Института за 
изследване на населението и човека при Българската академия на 
науките (ИИНЧ – БАН) от март 2020 с 1365 участници има за цел 
да опише начина на преживяване на ковидкризата. Получените 
резултати свидетелстват, че изследваните лица успяват да моби-
лизират целия си капацитет, за да овладеят тревожността си и 
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преживяването на стрес. Най-засегнати от негативните процеси 
са жените от столицата, които са в активна възраст и работят от 
дома. В анализа се посочват и нормално разпределени нива на 
оптимизъм и нетолерантност към неопределеност, които са осно-
ва за избора на стратегии за справяне със стреса. Нивата на опти-
мизъм са обвързани директно с избора на ефективни копинг стра-
тегии, докато леко завишените нива на нетолерантност към неоп-
ределеност са провокирани от липсата на усещане за перспекти-
ва. Хората проявяват тревожност в по-голяма степен по отноше-
ние на икономическите последствия в сравнение със заплахата от 
зараза с коронавирус.  

Във втората вълна на изследванията от месец май 2020 го-
дина с 868 участници – случайна извадка, се търси значението на 
социалните промени и влиянието на социалната изолация. Резул-
татите от изследването показват известно намаляване в процента 
на деклариран възприет риск от зараза, както и намаляване на 
нивата на тревожност. Най-негативните състояния отново се отк-
риват при жените активна възраст, които работят от къщи, хората 
в платен отпуск заради извънредната ситуация и по-възрастните 
хора в градовете. Последиците от икономическата ситуация про-
дължават да бъдат по-притеснителни за повечето изследвани ли-
ца в сравнение с пандемията.  

Третата вълна на изследванията с 673 изследвани лица, има 
за цел да опише реакциите на стреса и на начините за справяне 
с него в условията на разпространяваща се инфекция от корона-
вирус в България. Резултатите показват, че тревожността се връ-
ща в старите нива от началото на март 2020 г., когато средната 
стойност е 5,4 (по скала от 1 до 10), сравнено с настоящите данни 
5,55. Профилът на изследваните лица, които преживяват висока 
степен на тревожност, е на хора, които работят от дома си, на 
такива, които живеят в малки населени места, и на участници в 
изследването, които боледуват от COVID-19 към момента на 
провеждането му. Изследването не показва промяна на нивата на 
песимистични нагласи. Силно се скъсява разликата в отчитаните 
страхове спрямо COVID-19, като болест и икономическите пос-
ледствия от кризата. Намалява страхът от финансови проблеми, 
вероятно свързано с предприетите мерки от правителството и се 
увеличава страхът от COVID пандемията, поради несигурността 
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от ефективната работа на здравната система. Най-често използва-
ните стратегии за справяне със стреса не се променят от предиш-
ните вълни на изследване, а именно – наивен оптимизъм, пове-
денчески копинг и емоционален копинг. След тях, като стратегии 
за преодоляване на стреса от коронавируса, са посочени катего-
риалното мислене, езотеричното мислене и личното суеверно 
мислене. Генерализираната нагласа оптимизъм се запазва висока 
във всичките три изследвания. Поведенчески копинг и наивен 
оптимизъм са по-честите стратегии също в различните моменти 
на изследвания (ИИНЧ, 2020a, 2020b).  

Изследване на катедра „Обща, експериментална, развитий-
на и здравна психология“ към Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ сред 1504 участници проведено през март 2020 г., 
непосредствено след обявяването на извънредното положение в 
България показва интересна картина (Карабельова и колеги, 
2020). Най-негативни чувства изживяват младежите до 29 години 
– те изпитват най-високи нива на тъга, тревога, страх и паника. 
Данните показват, че младежите са най-гневни, а търсенето на 
емоционална подкрепа е най-ниско в тази възрастова група. Пре-
живяването на негативни емоции се засилва и от неяснотата за 
това колко дълго ще продължи това положение. В началната фаза 
на развитие на кризата за младите хора тя е изненадваща, не е 
очаквана и вероятно те не са подготвени. От друга страна, нега-
тивните чувства с висок енергиен заряд имат ресурса да задвижат 
иновативни идеи и творчески процеси за реализирането им в кри-
тична ситуация. По-възрастното поколение, макар да не е подгот-
вено също за това развитие, все пак има опит от справянето с 
предишни кризи, има и повече критичност в осмислянето на съ-
битията и борбеност за преодоляване на трудностите. Мъжете 
реагират по-гневно на ситуацията от жените, като в същото време 
използват по-често иронията и чувството за хумор като копинг 
стратегия. В същото време те са и тези, които най-много търсят 
подкрепа онлайн. Жените преживяват по-силно емоции, като 
страх и тревога и акцентират върху споделянето и търсенето на 
емоционална подкрепа в онлайн общуването. Хората над 49 го-
дини са с най-високи нива на възприет контрол според данните и 
най-ниска степен на възприемана заплаха от ситуацията. Семей-
ните също възприемат в по-малка степен положението като зап-
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лашително и имат усещането за по-голям личен контрол. Най-
често споделяните очаквания за последствията от ситуацията са 
да настъпи финансов и икономически крах в световен мащаб – 
73,2%, последици в политически и управленски аспект – 71,5%, 
но и да се променят ценностите на хората – 68,3%, хората да за-
почнат да обръщат повече внимание на начина си на живот и на 
здравето си – по 65,8% и да настъпят сериозни промени в човеш-
ките взаимоотношения – 62,8%. Заключението е, че независимо 
от извънредния характер на ситуацията, участвалите в изследва-
нето не я преживяват като силно стресираща.  

Екипът на проф. Карабельова обяснява, че според една от 
основните теории за адаптацията към стреса, хората реагират на 
застрашаващи ги събития чрез продължителен процес на приспо-
собяване, който включва разрешаването на три проблема. На 
първо място всеки трябва да си отговори какъв е смисълът на 
събитието и какви ще са последиците за неговия живот. Позитив-
ното приспособяване към кризисното събитие изисква усилия за 
овладяване на ситуацията, контрол върху начина на прекарване 
на времето, увереност в способностите за решаване на личните 
проблеми, полагане на усилия за справяне с важните промени, 
които настъпват в живота, успешно решаване на дребните проб-
леми и грижи в ежедневието – т.нар. възприет контрол. Към това 
се добавя и опитът да се научим да се справяме по-ефективно, 
черпейки опит от другите. На следващо място, всеки се опитва да 
извлече определени ползи от събитието, отново в опит да моби-
лизира всички свои ресурси за справяне. Успешното разрешаване 
на тези проблеми зависи от способността на човек да формира и 
поддържа набор от илюзии, като тези илюзии не са задължително 
противоположни на известните факти, а по-скоро представляват 
начин на възприемане на фактите в определена по-позитивна 
светлина. Позитивните илюзии се асоциират с щастие и удовлет-
ворение, способността на хората да се грижат за другите и спо-
собността за творческа и продуктивна работа. Илюзиите могат да 
създадат самоизпълняващо се пророчество, което служи за оку-
ражаване и за влагане на повече усилия, когато човек попадне в 
ситуации, които от обективна гледна точка, имат слаба вероят-
ност за успешен изход. От тази гледна точка перспективата, която 
е очертана в изследването за промяна в ценностно отношение, 
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загриженост за здравето и качеството на живот, до голяма степен 
отразява търсенето на смисъла на страданието, претворяването 
му в нещо градивно и мобилизация на усилията за справяне и 
продължаване напред, въпреки обективните трудности, тълкуват 
от екипа резултатите от проучването. В тази посока е и основният 
извод, който прави и екипът на проф. Карабельова – в ситуации 
на криза хуманността и съпричастността излизат на преден 
план. Необходимостта от промяна в ценностите на хората, от се-
риозни промени във взаимоотношенията, от обръщане на по-
голямо внимание на здравето, начина на живот и опазването на 
околната среда, започват да се осъзнават в по-голяма степен. Това 
е важно от гледна точка на бъдещите действия на хората не само 
у нас, но и в глобален мащаб, защото се отнася за цялото чове-
чество, отбелязват психолозите (Карабельова и колеги, 2020). 

Съпоставими с тези резултати са и данните от независимо 
експресно проучване на доц. Маргарита Бакрачева, проведено от 
8 до 10 март сред 391 доброволно включили се участници, след 
първия обявен в България случай на заболял от коронавирус 
(Бакрачева, 2020a). Резултатите показват, че непотвърдените 
твърдения не се радват на особена популярност. Около половина-
та от анкетираните са склонни да намерят връзка между вируса и 
икономически интереси на фармацевтични компании, а в по-
малка степен заболяването се свързва с различни конспиративни 
теории. Повечето от участниците в този период споделят мнение, 
че темата се преекспонира от медиите и това води до повишаване 
на страховете. В същото време голяма част – около 40 процента 
смятат, че държавата взема адекватни мерки. Хората обвързват 
два основни проблема – от една страна здравето, но от друга 
страна и финансовото оцеляване. 

Картината за влиянието на ситуацията с коронавируса се 
допълва и от друго проучване на доц. Маргарита Бакрачева за 
реакциите на хората преди и след обявяването на извънредното 
положение, което показва, че страховете се повишават (Бакраче-
ва, 2020). Изследването е направено между 8 и 30 март в две нап-
равления – едното е анализ на споделеното във Фейсбук съдър-
жание на 531 души на възраст от 30 до 70 години, а другото е 
анкета сред 103 младежи между 21 и 25 години. В началото във 
фокусът на хората в социалната мрежа е бил коронавирусът, като 
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по-нататък заболяването и извънредното положение са продъл-
жили да бъдат водещ обект на дискусии, но са започнали да се 
появяват и други теми. Полярните мнения и нападките са били 
основно заради спазване и неспазване на мерките срещу разпрос-
транението на вируса. Отчита се повишаване на доверието в мер-
ките, които правителството взема още след първите случаи, ре-
гистрирани в България. Анкетираните младежи споделят основно 
страха от смъртта, от загуба на любим човек, за личното здраве, 
от финансови проблеми, от непознатото. Плашат ги и липсата на 
контрол над ситуацията, усещането за несигурност и безнадежд-
ност, изпитват и гняв. Те смятат също, че психозата може да се 
окаже не по-малък бич от самата болест. Основните фактори, 
които според младите хора могат да помогнат в тази ситуация, са 
медиите да поднасят и добри новини и да се ограничи негативна-
та информация. В личен план младежите отбелязват като „проти-
воотрова“ постоянната ангажираност, включване в дейности в 
помощ на другите и обобщават, че „сега е време да свършим 
всичко, което отлагаме“.  

Друга тенденция, отбелязана от доц. Бакрачева, е спад в 
споделянето на различни теории. Конспиративните теории въз-
никват, когато има някакъв неизяснен факт и това помага на хо-
рата да си изградят картината, намирайки обяснение на липсва-
щата информация. Според доц. Бакрачева, сегашната ситуация не 
е благоприятна за споделянето на общи конспиративни теории, 
тъй като всекидневието и начинът на живот са променени, а това 
обръща фокуса към конкретни въпроси, свързани с непосредст-
вената жизнена среда и възможностите за оцеляване. Всяка не-
позната и неопределена ситуация се възприема като плашеща и 
първата реакция е на търсене на рамка – времева перспектива и 
конкретни заплахи. Неопределеността и очакването водят до по-
висока тревожност и страхове от една силно неблагоприятна си-
туация, която обаче има ясни параметри. Доц. Бакрачева твърди, 
че хората се адаптират и към трудностите, когато имат основа, на 
която да стъпят – тогава те знаят кой е най-лошият сценарий и се 
адаптират към него въпреки трудностите и загубите. Реакциите 
на паника, които до известна степен се наблюдават в изследване-
то, се проявяват непосредствено след настъпването на застраша-
ващата и непозната ситуация и не могат да продължат неопреде-
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лено време – те прерастват в апатия или могат да доведат до съ-
ответна поведенческа реакция. Състоянието на безпомощност се 
канализира в отказ от борба или в рисково втурване в някоя по-
сока, по-често необмислена. Доц. Бакрачева коментира, че кри-
зисните ситуации провокират полярно отношение, свръхактивно 
или пасивно, и не оставят достатъчно пространство за намиране 
на баланс и рационалност, каквито са важни за успешната адап-
тация. Страхът за базовите потребности, в случая здравето и фи-
нансите, поражда поляритет „бий се или бягай“ и реакциите са 
бързи, емоционални и не толкова рационални, туширането им е 
възможно с даването на ясна и еднопосочна достоверна инфор-
мация, която не е хипотетична, а се отнася до конкретни изпъл-
ними и видими в ежедневието неща. Тя обръща внимание и на 
мненията, споделени в проучванията, за ползите за климата, но и 
за промяната в междуличностните взаимоотношения, вярата, че 
това ще доведе до нов тип общуване и духовност. Според нея 
това е много позитивно, защото може да стимулира просоциално-
то поведение. Ситуацията днес е много благоприятна за него, тъй 
като просоциалното поведение има нужда от подкрепа, за да се 
превърне в модел и да стане по-масово и трайно. Доц. Бакрачева 
прогнозира, че фокусът на хората ще се премести в търсенето на 
смисъл не само в големите планове и цели, а и в краткосрочните, 
ще преосмислят взаимоотношенията и начина на общуване с дру-
гите, всеки ще потърси индивидуален смисъл в несигурността и 
неопределеността (Бакрачева, 2020a). 

Доц. д-р Албена Крумова и д-р Плама Христова от СУ 
„Климент Охридски“ представят изследване на здравния локус на 
контрол в условията на екстремална пандемична ситуация, което 
е част от мащабно международно изследване, проведено освен в 
България и в още пет страни – Германия, Китай, Индия, Индоне-
зия и Унгария. Изследването, проведено в България през 2020 г. 
обхваща 405 реципиенти на възраст от 18 до 80 години. Изслед-
вани са редица психични феномени като стрес, безнадеждност, 
стратегии за справяне и др. Основно внимание се отделя на 
здравния локус на контрол като специфична форма на личност-
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ния конструкт „локус на контрол“12, тъй като в тази пандемична 
ситуация неговата роля е много важна. Един от важните аспекти 
по отношение на ролята на локуса на контрол в регулацията на 
индивидуалното поведение е свързан с перманентната насоченост 
на вниманието на индивида към собственото му здраве. Авторите 
определят здравния локус на контрол, като „…важен личностен 
конструкт, който участва активно в регулацията на здравното 
поведение на индивидите. Неговите регулативни функции са осо-
бено силно изразени при наличието на критична за здравето си-
туация, в условията на която се активира естественият инстинкт 
за самосъхранение“ (Крумова & Христова, 2020, стр. 15).  

Резултатите показват, че породената от COVID-19 екстре-
мална пандемична ситуация оказва значително влияние върху 
здравния локус на контрол. Налице е промяна в неговата конфигу-
рация, но в противовес на очакванията, тази промяна се изразява 
в значително занижение на стойностите на здравния локус на 
контрол към силния друг (представляващ приписването на контро-
ла на външен авторитет, напр., здравните институции и специалис-
ти). Оказва се, че те са почти равностойни на стойностите по от-
ношение на локуса на контрол към шанса (т.е., външния такъв). 
Крумова и Христова коментират, че „…вместо повишаване на 
доверието в здравната институция (лекаря), отразено чрез повиша-
ване на стойностите на здравния локус на контрол към силния 
друг…се наблюдава драстично занижение на тези стойности, кои-
то дори се изравняват със стойностите на здравния локус на конт-
рол, ориентирани към късмета и случайността“ (стр. 13). Според 
авторите, тази изненадваща тенденция най-вероятно би могла да се 
обясни с определени социални и политически причини (напр., с 
пониженото доверие на българските изследвани лица към общест-
вените институции по принцип). 

Изследването на ФНОИ – СУ „Св. Климент Охридски“ 
„Живот в условията на криза (COVID-19, 2020)“ е проведено като 
част от международно проучване „COVID-19 International Survey 
Wave“ на университета Вандербилт, Тенеси, САЩ, с участието 

                                                            
12 Вж. дискусията на Теорията за когнитивната оценка на Ричард Лаза-
ръс в Раздел 3.3 на Част I. 



71 

на изследователски екипи от 12 страни: Бангладеш, България, 
Индия, Израел, Китай, Колумбия, Нидерландия, Норвегия, Пор-
тугалия, Перу, САЩ и Турция. Целта на изследването е да се 
получи цялостна картина за начина на възприемане на кризата, 
провокирана от пандемията, преживяваните емоции и стрес и 
дейностите, които помагат на респондентите да продължат нап-
ред (Бакрачева и колеги, 2020b; 2020c).  

Проведени са две изследвания, първото изследване е про-
ведено в периода април-юни 2020 г., а второто изследване в пе-
риода ноември-декември 2020 година (COVID-19, Вълна 2). И в 
двете изследвания се проследява дали адаптирането и себерегу-
лацията към промените в условията на живот в пандемия са раз-
лични или по-скоро еднообразни в двата времеви периода. Сами-
те ситуации се описват с различна степен на познаване на „запла-
хата“, налагани мерки като степен на рестрикция и лични ресур-
си. Основния въпрос, който се поставя е дали цялостната дина-
мика и всички промени се отразяват върху предпочитаните ко-
пинг поведения, извършвани дейности за разсейване, преживява-
ни емоции, стрес и нивото на психично благополучие.  

Изследваните лица оценяват над средната стойност по ска-
лата значимостта на пандемията за тях. Търсят възможности за 
споделяне на информация и социална подкрепа или остават па-
сивни, в изчакване ситуацията да се промени с по-благоприятна, 
без да предприемат действия и самоизолирайки се. Активни са и 
в приемането на ситуацията, промяна на целите и търсене на ре-
шения, склонни са да се самоокуражават и да се изправят пред 
проблемите. Тези поведения показват активност в адаптацията и 
търсене на най-добрите възможности за отделните ситуации. То-
ва е свързано и с поддържането на вътрешен баланс, като цяло 
респондентите имат по-скоро високо психично благополучие, 
оценяват положително качеството си на живот в настоящето и 
поддържат по-високи от средните очаквания за бъдещето. Рядко 
изживяват негативни емоции, като тревожност, депресия и разд-
разнение, имат по-скоро ниско ниво на възприеман стрес, рядко 
се чувстват радостни, но рядко се чувстват и потиснати. По от-
ношение на оценката на значимостта има значителен превес на 
оценяване на ситуацията като оказваща негативен афект върху 
живота на респондентите спрямо виждането на положителни 
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моменти в нея. Като цяло респондентите се оценяват по-скоро 
позитивно. Под средната точка на скалата е оценката за здравос-
ловното им състояние, качеството на живот, общото им физичес-
ко състояние, общото им психическо състояние и изпълнението 
на ежедневните им дейности. Това, което е пострадало видимо са 
социалните контакти и удовлетворителната им реализация.  

Кризата, произтичаща от пандемията е разширена в аспек-
тите на тревожност по отношение на финансовите последствия, 
невъзможност да се планират и следват собствените цели и неси-
гурност от това, колко време ще продължат мерките и в каква 
посока ще се развие кризата в национален и глобален план. Перс-
пективата се стеснява и се повишават негативните емоционално-
поведенчески реакции в ежедневен план, поради условията, кои-
то възпрепятстват проактивното поведение. Това очертава основ-
ните потребности, които могат да бъдат обезпечени с предлагане-
то на ефективни решения и планиране – осигуряване на усещане 
за стабилна обща рамка, с цел да подкрепи базисната потребност 
от сигурност и достатъчна гъвкавост на ежедневно ниво, както и 
усещането за контрол върху ежедневието. Очертаните акценти в 
изследването са: 

 Основните притеснения са свързани с финансовата си-
гурност; 

 Ограниченията и неяснотата за бъдещето са причина за 
тревожност; 

 Стресът и тревожността се запазват в нормални нива; 
 Хората успяват да поддържат високи нива на оптимизъм; 
 Гневът е водеща емоция, особено при младите хора; 
 Адаптацията е свързана с ясно разграничени и паралел-

но преживявани, както негативни, така и положителни 
емоции; 

 Има висока изразеност на конспиративните нагласи; 
 По отношение на стратегиите за справяне със стреса ня-

ма разлика по време на двете изследвания (Бакрачева и 
колеги, 2020b; 2020c). 

Международен изследователски екип от психолози, психи-
атри, специалисти по медицински грижи и здравни науки, през 
2020 година изследват в продължение на една година влиянието 
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на коронакризата върху психиката на хората. Това изследване 
финансирано от EOSCsecretariat.eu е под ръководството на д-р 
Ирина Георгиева и под егидата на Нов Български Университет 
(Georgieva et al., 2021). Изследването оценява как гражданите 
възприемат мерките, приложени от националните правителства за 
забавяне разпространението на коронавирусната инфекция 
(SARS-CoV-2), кои мерки нарушават личните права и свободи на 
гражданите, кои мерки се възприемат като ефективни, кои факто-
ри оказват влияние върху спазването на мерките и какво могат да 
направят правителствата, за да подобрят спазването на ограничи-
телните мерки от гражданите. Освен това, проучването оценява и 
нивото на посттравматично стресово разстройство (ПТСР), тре-
вожно разстройство, депресия, и паническо разстройство сред 
гражданите в 11 държави (Великобритания, Белгия, Холандия, 
България, Чехия, Финландия, Индия, Латвия, Полша, Румъния и 
Швеция), и до колко тези психични заболявания са причинени от 
наложените ограничения и пандемията и как те протичат 2 месе-
ца по-късно. Изследвано е също кои фактори увеличават риска от 
развиване на тези психични разстройства и кои го намаляват. В 
онлайн анкетата участват 9543 респондента.  

Един от изводите на изследователите направили това меж-
дународно проучване е, че колкото по-ограничителни са мерки-
те за човешките права, толкова по-малко хората са склонни да 
ги следват (вж. Раздел I/3.3). Друг извод е, че колкото по-малко е 
доверието в правителствата, толкова по-малко хората спазват мер-
ките. Резултатите от проучването показват, че почти половината от 
участниците (48,6%) отговарят на критериите за поне едно от изс-
ледваните психични разстройства, като 17,6% от тях са се разболе-
ли психически поради пандемията (за България процентът е малко 
по-висок от средния за всички страни 17,9%). По-конкретно, 11,4% 
от гражданите са развили посттравматично стресово разстройство, 
8% тревожност по време на пандемията, 10% са развили депресия 
и 3% паническо разстройство по време на пандемията. В сравнение 
с другите страни сме някъде по средата, пояснява Ирина Георгие-
ва. Два месеца по-късно, процентът на хората с ПТСР значително 
намалява, докато страдащите от тревожно разстройство значител-
но се увеличава (Georgieva et al., 2021). 
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„Галъп интернешънъл болкан“ заедно с фондация „Кожа – 
платформа за психично здраве“ провеждат експериментално изс-
ледване проведено „лице в лице“ сред 807 души в периода 3 – 11 
септември 2020 година (Димитров, 2020с). Изводите от изследване-
то показват, че поне двама от всеки петима са се срещали по един 
или друг начин с психични разстройства като депресия, хранителни 
разстройства и др. Обществото успява да налучка кое е наистина 
психичен проблем и кое е само емоция. В по-голямата си част хора-
та у нас дават толерантни отговори по отношение на психичните 
проблеми. Но под тези толерантни отговори личат очертанията на 
латентно отхвърляне. Например, цели 45%, или почти половината, 
казват, че ако у нас някой признае психичен проблем, околните ще 
започнат да го отбягват. Личи подценяване на различните типове 
зависимости като реален обществен проблем. За 37% от хората у нас 
в крайна сметка, зависимостите са просто липса на достатъчно воля. 
Между 10 и 25% – т.е. поне близо милион и половина пълнолетни 
българи, при живеещи в страната не повече от 5,5 милиона – се 
простира диапазонът на консервативните и дори ретроградни схва-
щания. Например, 12 – 13% не се колебаят да споделят, че ходенето 
на психолог или психиатър е каприз или срам. Вероятно, делът на 
подобни схващания е и доста по-голям – заради скрити мнения. За 
25% не е нормално мъжете да плачат. При мъжете въобще, като че 
ли, темите, свързани с психичното здраве, са и в по-голяма степен 
табу. Около две трети от българите казват, че, при проблем, най-
добре е да се търси специалист по психологическа или психиатрич-
на грижа, но в редица други индикатори проличава, че търсенето на 
специалисти по-скоро не е първата опция. Ясно личи, че отношени-
ето към психичното здраве зависи от качеството на живота: по-
голямо внимание към темата могат да си позволят групите с по-
висок жизнен статус. Съвременният начин на живот прави така, че 
стресът и тревожността във все по-голяма степен се възприемат като 
системен проблем, а не просто като емоция.  

Според Пламен Димитров (2020a; 2020b) стресът, който 
хората преживяват около ситуацията с коронавируса ще предиз-
вика посттравматични усложнения, ще отключи тревожност, деп-
ресия, зависимости и проблеми във взаимоотношенията. Той 
уточнява, че негативните ефекти ще се усещат тепърва, защото 
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посттравматичните усещания могат да възникват от 3 до 30 месе-
ца след събитията (Димитров, 2020a; 2020b). 

Множество изследвания посочват, че работата от вкъщи 
всъщност повишава продуктивността и креативността. Но също 
така се увеличава и времето, прекарано в работа. Повишаването 
на продуктивността обаче не означава задължително, че се пови-
шава и удовлетвореността или че се подобрява психичното със-
тояние. Изграждането на баланс между личния и професионалния 
живот, когато те се случват в едно и също пространство, се оказа 
по-трудна задача, особено, когато като фактор се намесва и гри-
жата за децата. Към наблюденията се добавят и безапелационни-
те очаквания на мениджърите в условията на здравен риск и нова, 
усложнена семейно-родителска динамика, работещите да са на-
пълно отдадени на работните си задачи, което допълнително ус-
ложнява ситуацията.  

В тези сложни работни условия, се прибавя и още един неб-
лагоприятен фактор за доброто психично здраве и качествената 
комуникация – видеоконференциите. Комуникацията онлайн, ма-
кар привидно да прави лесна работата от вкъщи, всъщност не е 
пълноценна и това води след себе си редици допълнителни стресо-
ри. В „живия контакт“ ние получаваме информация от петте си 
сетива и изграждаме по-пълноценна представа, като същевременно 
го категоризираме спрямо личния си опит: дали ни харесва или не 
човека пред нас; имаме ли му доверие или смятаме, че лъже; съ-
бужда ли в нас сантименталност (ако ни напомня за скъп познат 
или близък) или ни отблъсква и т.н. При онлайн контакта, към 
момента, технологиите ни дават двуизмерно изображение и звук, 
за които ние знаем, че са далеч от реалността. Пропуските трябва 
да запълним с въображението си и така, когато стигнем до обра-
ботката на информацията имаме скица на реалността, за която не 
знаем колко е реалистична. Към картината прибавяме и социалната 
тревожност, която се покачва осезаемо, от факта, че безизразните 
лица на екрана не дават достатъчно информация за начина, по кой-
то се възприемат думите ни. Тази липса на социални подсказки 
мозъкът ни възприема като враждебност и това покачва тревож-
ността и понижава усещането за успешна комуникация. 

Пламен Димитров е категоричен, че е нужно е да се прове-
де внимателен анализ на всяко работно място и на работните 
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процеси във всяка работна група, а и на организацията като чо-
вешка общност. На тази основа да се променят политиките и 
практиките с внимателно отчитане на индивидуалните и екипни-
те специфики. Осигуряване на психично-здравна подкрепа на 
работещите и въвеждане на политики, касаещи благоденствието 
на работното място, е крайъгълният камък, на който може да се 
изгради стабилна основа на устойчива и продуктивна работна 
среда, а решението за това е в ръцете на всеки работодател (Ди-
митров, 2021).  
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IV. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  
„ИНСТИТУЦИОНАЛНО НЕДОВЕРИЕ И ЛИПСА 

НА ЛИЧНО ДЕЯТЕЛСТВО КАТО ФАКТОРИ,  
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩИ ВЪЗНИКВАНЕТО  
НА ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В УСЛОВИЯТА  
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС“ 

 
 
1. Предмет и постановка на изследването 

Проведените до момента и цитирани по-горе чуждестранни 
и български емпирични изследвания по темата за психичните 
аспекти на пандемията от коронавирус очертават ясна причинно-
следствена връзка между последната и редица неблагоприятни, 
негативни промени в психичното състояние и функциониране на 
хората, които често водят и до възникването на по-сериозни пси-
хични проблеми и заболявания. Казано по друг начин, глобалната 
пандемия от коронавирус очаквано се очертава като фактор с 
много висока обществена значимост, който влияе негативно вър-
ху психичното здраве и произтичащото от него усещане за пси-
хично благополучие на хората по света. 

Като цяло прави впечатление, че преобладаващият интерес 
на изследователите към настоящия момент е фокусиран преиму-
ществено върху установяването на „голямата картина“, т.е., на 
генералната постановка за неблагоприятното въздействие на пан-
демията върху психичния живот на човека и начините за справя-
не с него (напр., чрез определени адаптивни или дезадаптивни 
копинг-стратегии). На този фон, значително по-малобройни са 
чуждестранните и български изследвания, които проучват конк-
ретните, детайлни механизми, обуславящи причинно-
следствената връзка между коронавирусната пандемия като нега-
тивен фактор с травматични, психо-патогенни измерения и про-
изтичащите от нея психични проблеми и заболявания. В този 
смисъл, липсват повече емпирични изследвания, насочени към 
установяване на по-специфични психологични променливи, 
обясняващи негативното въздействие на пандемията върху пси-
хичното състояние и функциониране на индивидите. Тяхното 
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изследване би могло да осветли редица по-конкретни измерения 
и аспекти на пандемията, в качеството им на обяснителни факто-
ри и причини за възникването на психични проблеми. 

От тази гледна точка, едно много специфична, релевантна и 
съществена тема в българския социално-културен контекст е тази 
за липсата на доверие от страна на гражданите в обществени-
те институции и произтичащите това преживявания за лична 
несигурност. Резултатите от някои проведени у нас изследвания 
очертават тази липса като важен фактор в психологичните изме-
рения на коронавирусната пандемия. Изследване на Eurofound от 
2020 г. показва, че България е на първо място по песимистични 
нагласи и много ниско ниво на вяра в институциите, което пре-
допределя усещане за поединично справяне и произтичащото от 
това чувство за несигурност.  

Изследването на Крумова и Христова (2020; вж. Раздел III 
по-горе) показва ясно, че стойностите на лицата от изследваната 
извадка по здравния локус на контрол към силния друг (т.е., от-
даването на контрола на външен институционален авторитет) са 
почти равностойни на стойностите по отношение на локуса на 
контрол към шанса (т.е., външния такъв). Тези резултати говорят 
за тъждественост на възприятията за ролята и значението на об-
ществените институции у нас в условията на пандемия с тези за 
пълна липса на някакъв обществен контрол. Според авторите, 
тази изненадваща тенденция най-вероятно би могла да се обясни 
с определени социални и политически причини (напр., с пониже-
ното доверие на българските изследвани лица към обществените 
институции по принцип). 

В сходна посока са и резултатите от две изследвания на д-р 
Елица Христова (Христова, 2021; Hristova, 2021), които предста-
вят емпирични доказателства за понижаване на и без друго неви-
сокото доверие на българските граждани към държавните и други 
обществени институции в условията на коронавирусната панде-
мия, при паралелно нарастване на преживяванията за лична неси-
гурност и незащитеност. 

В тази връзка, първата тема на настоящото изследване е 
липсата на доверие в обществените институции в условията 
на пандемията като фактор, който обуславя възникването на 
психични проблеми. Бандура (Bandura, 2001) твърди, че в много 
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житейски сфери, хората няма как да упражняват пряк контрол 
над социалните условия и институционалните практики, които 
влияят върху ежедневието им. При такива обстоятелства, те тър-
сят подкрепа за благополучието, сигурността си и всички други 
желани резултати чрез упражняването на делегирано (упълно-
мощено) деятелство. В този случай, те се опитват по един или 
друг начин да накарат онези, които имат достъп до съответните 
ресурси, власт, влияние или експертиза да действат от тяхно име 
и в тяхна полза по посока на желаните позитивни резултати. Нап-
ример, децата се обръщат за такова делегирано деятелство към 
родителите си, а гражданите – към съответните законни институ-
ционални представители. Бандура прави важното уточнение, че 
посредническите усилия на други агенти (в случая – държавните 
институции) могат да бъдат търсени само когато те биват 
възприемани като социално ефикасни.  

Идеята на Бандура за делегираното (упълномощено) дея-
телство в смисъла на нужна и очаквана социална подкрепа корес-
пондира донякъде с представените в Раздел I психодинамични 
теоретични концепции за благополучното, здравословно личнос-
тно развитие и функциониране. Както бе посочено там, детето 
има базисна нужда от позитивно, приемащо и подкрепящо взаи-
моотношение със значим възрастен, за да може да се превърне в 
самостоятелна, автономна, добре адаптирана към средата и пъл-
ноценно функционираща личност. Може да се каже, че поради 
безпомощността и уязвимостта си, то разчита за дълъг период от 
време на външно „делегирано“ деятелство от страна на родителя 
за постигането на тази генерална цел13. Консистентното преживя-
ване на детето за позитивна връзка със значимата грижеща се 
фигура служи като своеобразен „предпазител“ или „буфер“ сре-
щу всички потенциално травматични преживявания, които биха 
могли да увредят личностното му изграждане. Когато значимият 
обект не изпълнява или спре да изпълнява тази своя (делегирана) 

                                                            
13 Психодинамични автори като Уиникот и Кохут твърдят, че за дълъг 
период от време майката служи като „заместващ аз“ на детето (Kohut, 
1977; Winnicott, 1965, 1971).  
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функция, съществува реален риск за възникване на психични 
проблеми и заболявания.  

В тежки глобални обществени условия като настоящата 
пандемия, които са извън сферата на личния им контрол, хората 
естествено се обръщат към институциите и техните лидери като 
към своеобразни „родителски фигури“. Последните са възприе-
мани като социално ефикасни (в смисъла, който Бандура придава 
на понятието), т.е., като способни да се справят адекватно и ус-
пешно с предизвикателствата. Така, институциите биват натова-
рени и с имплицитното очакване, чрез действията си да удържат 
страховете и другите негативни емоции и да създават усещане за 
сигурност, защитеност и предсказуемост (напр., като зададат ясна 
обяснителна рамка и функционални, ефективни социални алго-
ритми). Когато това не се случи, или се случва неконсистентно и 
дори хаотично, рискът от възникване на психични проблеми би 
могъл да се повиши, именно защото загубата на доверие към инс-
титуциите14 се приравнява несъзнавано на психично ниво със 
загубата на добър обект, която, както вече бе отбелязано, е по-
тенциално (или реално) патогенна.  

Като друг съществен, специфичен негативен фактор, обус-
лавящ възникването на психични проблеми в контекста на пан-
демията може да се изтъкне засиленият социален контрол на 
глобално обществено ниво. Както вече бе дискутирано в т. 3.3. на 
Раздел I, тази теза има своите обяснителни основи както в основ-
ните бихейвиористки принципи, така и в някои класически ког-
нитивно-поведенчески теории и емпирични изследвания. Съглас-
но всички тях, психичните проблеми могат да възникват тогава, 
когато хората станат обект на определени наложени им „отвън“ 
или „отгоре“ мерки, които носят елемент на наказание в поведен-
ческия смисъл на понятието (т.е., въвеждане на негативен и/или 
отнемане на позитивен стимул-подкрепител). Поставени при 
такива условия, хората са изложени на сериозен риск от пси-
хична симптоматика, когато нямат достъпни, адекватни пове-
денчески алтернативи, посредством които да компенсират не-
гативните психологични ефекти на „наказанието“. Като един 
                                                            
14 В резултат от възприятията за тях като социално неефикасни. 
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от най-рисковите фактори при такива условия може да се из-
тъкне ограничената (или напълно блокирана) възможност 
хората да упражняват пълноценен контрол над собствения 
си живот15.  

Динамиката на този психопатогенен механизъм бе разгле-
дана и обяснена в контекста на теорията на заучената безпомощ-
ност с нейната атрибутивна модификация (Abramson, Seligman 
& Teasdale, 1978; Bandura, 1977a; Seligman & Maier, 1967; вж. 
Раздел I/3.3). Разгледано в специфичния контекст на пандемията, 
неговото действие има генерално негативно отражение върху 
психичната адаптация и функциониране, именно защото социал-
ните ограничения затрудняват (или напълно блокират) възмож-
ността за упражняване на личен контрол на едно базисно ниво в 
еждневието. Особено релевантни на този проблем са идеите на 
Бандура, изложени в неговия триадичен реципрочен модел, отна-
сящи се до конструктите „лична ефикасност“ и „лично деятелст-
во“, защото те отразяват именно капацитета и ресурсите на хора-
та да упражняват контрол върху същността и качеството на жи-
вота си (Bandura, 1999, 2001; Feist & Feist, 2008). По думите на 
самия Бандура: „Да бъдеш [личен] деятел означава съзнателно и 
целенасочено да сбъдваш неща чрез действията си…Основните 
характеристики на личното деятелство дават възможност на хо-
рата да имат роля в собствено си развитие, адаптация и себе-
актуализация в променящи се времена [подчертано от нас]“ 
(Bandura, 2001, стр. 2). Както бе посочено в Раздел I/3.3, разст-
ройването на един от трите основни компонента в триадичния 
модел (личност, среда, поведение) неизбежно води и до наруше-
ния във функционирането на останалите, поради тяхната рецип-
рочна взаимосвързаност. В този смисъл може да се твърди, че 
принудителното ограничаване или лишаване на хората от пълно-
ценното им преживяване за лична ефикасност чрез лично деятес-
тво в ежедневието е равнозначно на влизане в състояние на зауче-
на безпомощност. Както вече бе показано, това е сигурна предпос-
тавка за възникването на психични проблеми и (потенциално) – 
психични заболявания. 
                                                            
15 Вкл. и над негативните външни условия. 
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Подобна линия на разсъждение не е чужда и на големите 
изследователи в полето на психодинамичната парадигма (вж. 
Клайн, 2005; Faribarin, 1952; Guntrip, 1969; Klein, 1948, 1975; 
Kohut, 1971, 1977; Mahler, Pine & Bergman, 1975; Winnicott, 1965). 
Всички те отчитат фундаменталното значение на личностната 
диференциация и автономност, постигната или нарушена в хода 
на психичното развитие, като базисна предпоставка за респек-
тивното наличие на психично здраве или психопатология.  

В случаите, когато заучената безпомощност е атрибутирана 
на негативни влияния на външния социален контекст, които няма 
как да бъдат променени на база притежаваните личностни ресурси, 
това по-скоро би довело до временни, преодолими психични проб-
леми при индивидите с принципно позитивни, проактивни стилове 
на когнитивна оценка и съответните им конструктивни, ефективни 
копинг-стратегии. Тези хора, обаче, също не са напълно „имунизи-
рани“ срещу риска, произтичащ от твърде продължителното изла-
гане на негативни, ограничаващи условия от външната среда, вър-
ху които те усещат, че не могат да влияят.  

В този смисъл може да се твърди, че ограниченията и дру-
гите негативни социални мерки, наложени в резултат на панде-
мията от коронавирус биха могли да имат по-съществено пато-
генно въздействие и върху психично здрави индивиди, когато ги 
лишат ултимативно и/или за дълъг период от време от субектив-
ното усещане за лично деятелство, от възможността за упраж-
няване на достатъчно ефикасен личен контрол върху ежедневни-
те житейски дейности. От психодинамична гледна точка, такова 
дългосрочно ограничаване или лишаване на психично здрави хора 
и поставянето им в състояние на заучена безпомощност би могла 
да доведе до регрес към по-ранни, развитийно незрели нива на 
психична организация и функциониране, които да затруднят ус-
пешната адаптация и ефективното справяне с проблемите. 

В контекста на всички тези теоретични постановки, втората 
тема на настоящото изследване е влиянието на ограничената 
(или напълно блокираната) възможност за лично деятелство и 
упражняване на индивидуален контрол в ежедневен житейски 
план като фактор, обуславящ възникването на психични проб-
леми в условията на актуалната пандемия от коронавирус.  
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Някои от чуждестранните изследвания по темата за нега-
тивното влияние на пандемията върху психичното здраве устано-
вяват наличието на определени психологични фактори, които 
оказват модериращ ефект върху това причинно-следствено от-
ношение. Такива фактори, например, са резилиансът и песи-
мизмът/оптимизмът (вж. Раздел II). Тези емпирични открития 
поставят резонния въпрос, дали резилиансът и песимиз-
мът/оптимизмът биха могли да имат сходен модериращ ефект и 
в конкретните, специфични контексти на връзката между инсти-
туционалното недоверие и нарушеното личното деятелство, от 
една страна, и психичните проблеми – от друга.  

С терминът резилианс (англ., resilience) се описва способ-
ността на човек да се възстанови или да се приспособи след дист-
рес или неблагоприятни житейски събития (Bernstein, Graczyk, 
Lawrence, Bernstein, & Strunin, 2011; Haase, Heiney, Ruccione, & 
Stutzer, 2000; Zolkoski & Bullock, 2012). Според Заутра и колеги 
резилиансът се определя като успешна адаптация към неблагоп-
риятни условия (Zautra, Hall & Murray, 2010). Лутер и колеги 
описват резилианса като динамичен процес, който включва по-
ложителна адаптация в контекста на значителни трудности 
(Luther et.al., 2000). С други думи, резилиансът е способността на 
човек да реагира на негативната или неблагоприятна ситуация по 
адаптивен начин.  

Смит и колеги дефинират резилианса като „…способността 
да „отскочиш обратно“ и да се възстановиш след стрес, да се 
адаптираш към стресови обстоятелства, да не се разболееш въп-
реки съществени злополучия и да функционираш над нормата 
въпреки стреса и нещастията“ (Smith et al., 2008, стр. 194). Кар-
вър (Carver, 2008) посочва, че резилиансът е вид хомеостатично 
връщане към по-ранно благоприятно (или най-малкото неутрал-
но) състояние. В този смисъл, резилиансът може да се разглежда 
като наличен потенциал на личността не само за ефективно и по-
бързо преодоляване, но и за по-леко и благоприятно преминаване 
през негативните преживявания. Според Рътър (Rutter, 1985) ре-
зилиансът може да се концепуализира като динамичен процес, 
включващ взаимодействието между риска и протективните про-
цеси, вътрешни (интернални) и външни (екстернални) за индиви-
да, които модифицират ефекта на неблагоприятното жизнено 
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събитие. Резултатът от взаимодействието на индивида със стре-
сови или неблагоприятни ситуации е свързан не само с наличието 
на рискови фактори и защитни фактори, но и с буферни ефекти 
(Masten & Reed, 2002; Pooley & Cohen, 2010). Буфериращите или 
медииращи ефекти са свързани с взаимодействието между отри-
цателните ефекти на рисковите фактори и положителното влия-
ние на защитните фактори (Masten & Reed, 2002). Липсата на 
консенсус относно едно-единствено определение показва слож-
ната многоизмерна концепция за резилианса.  

В теоретичната си дискусия на оптимизма и песимизма, 
Шайър и Карвър (Scheier & Carver, 1985) дефинират последните 
като диспозиционни (личностни) черти, които са относително ста-
билни през времето и в различни контексти. Те пишат, че 
„…оптимистите очакват да им провърви, и по принцип вярват, че 
ще им се случат по-скоро добри, отколкото лоши неща… (За раз-
лика от тях), песимистите не очакват нещата да се случат така, 
както трябва и са по-склонни да предчувстват лоши последствия и 
резултати“ (стр. 219). Според Шайър и Карвър, в субективно-
значими, решаващи или трудни ситуации, хората са склонни да се 
обръщат към себе си и да правят субективна оценка на очакваните 
възможни резултати, на базата на субективно възприятие за веро-
ятността от справяне с предизвикателството. Авторите посочват, 
че ако тези възприятия и произтичащите от тях очаквания са пози-
тивни (т.е., оптимистични), последствието е продължаване на по-
веденческите усилия за справяне. И обратно, когато възприятията 
и респективните очаквания са негативни (т.е., песимистични), 
следствието е редуциране на усилията, и дори отказ от следващи 
опити за справяне.  

Редица изследвания доказват положителната връзка между 
оптимизма и резилианса (Souri & Hasanirad, 2011; Lamond et.al. 
2008; Collins, 2007). Резултатите от проведено лонгитюдно изслед-
ване на военнопленници показват, че оптимизмът и резилианса са 
с близки конструкции и са свързани с оцеляването (Segovia et. al., 
2012). Хи и колеги разкриват положителна връзка между диспози-
ционния оптимизъм и резилианс и субективното благополучие 
сред пациенти с изгаряния (He et.al. (2013). Риоли и колеги изслед-
ват оптимизма, личността и стиловете за справяне по време на 
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кризата в Косово (1999) и откриват, че резилианса има връзка с по-
високия оптимизъм (Riolli, Savicki & Cepani, 2006).  

Малик (Malik, 2013) заключава в изследването си за надеж-
дата, оптимизма и резилианса на работното място, че оптимис-
тичният стил на обяснение е свързан с редица положителни ха-
рактеристики, включително и с резилианс. Резултатите от прове-
дено изследване сред индийски студенти по време на COVID-19 
доказва, че високите нива на оптимизъм водят до високи нива на 
резилианс и обратното и при двата пола (Maheshwari & Jutta, 
2020). Шестте широко известни фактора на устойчивост включ-
ват самочувствие, себеефективност, оптимизъм, позитивен афект, 
социална подкрепа и удовлетворение от живота. В модел, наре-
чен „разширяване и изграждане“ (англ., broaden and build), 
предложен от Фредериксън (Frederickson, 2001) и Тюгейд и Фре-
дериксън (Tugade & Frederickson, 2004), изследователите свърз-
ват положителните емоции с резилианса, като според тях поло-
жителните емоции разширяват фокуса и репертоара на поведение 
на индивида. В резултат на това индивидът изгражда физическа, 
психологическа и социална сила, за да се изправи срещу стресо-
вата ситуация. С повече гъвкавост, креативност и отвореност към 
мисли и решения, справянето и преуспяването стават по-лесни. 
По същия начин, според Сури и Хасанирад (Souri & Hasanirad, 
2011), съществува интерактивна взаимовръзка между оптимизма 
и резилианса, като силната връзка между тях може да се припише 
на фактори като културни и религиозни ценности. Религиозните 
практики помагат на човек да повярва в смисъла на живота, което 
води до по-оптимистични нагласи и следователно до по-добър 
резилианс. Томпсън и колеги установяват, че оптимизмът играе 
посредническа роля между резилианса и модулацията на услов-
ната болка (Thompson et.al. 2018). Въз основа на това изследване 
може да се каже, че прагът на толерантност също играе важна 
роля при определянето на връзката между резилианса и оптимиз-
ма.Както може да се види от горните описания, резилиансът и 
оптимизмът представляват позитивни личностни ресурси, които 
биха могли да понижат и дори да минимизират ефектите на реди-
ца негативни, психо-патогенни житейски фактори.  

Представените и дискутирани дотук психологични и психо-
социални конструкти формират постановка (дизайн) на настоя-
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щото изследване с две основни независими променливи – липса-
та на институционално доверие и липсата на лично деятелство, 
и двете разглеждани в контекста на пандемията от коронавирус. 
Като зависими променливи в изследването, измерващи наличието 
на определени психични проблеми бяха избрани депресия, тре-
вожност и стрес, предвид тяхното по-широко разпространение 
както у нас, така и в световен мащаб (вж. Раздели II и III).  

Предвид значимостта на резилианса и песимизма/опти-
мизма като възможни фактори в благоприятното справяне с разг-
лежданите негативни психо-социални измерения на пандемията, 
те бяха включени в изследователския дизайн в качеството им на 
променливи-модератори. По този начин се формираха четири 
научно-изследователски хипотези: 

Хипотеза 1: Липсата на доверие от страна на гражданите в 
обществените институции обуславя наличието на високи нива на 
депресия, тревожност и възприеман стрес в условията на актуал-
ната пандемия от коронавирус, и обратно. 

Хипотеза 2: Ограничената (или напълно блокираната) въз-
можност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план обуславят наличието на ви-
соки нива на депресия, тревожност и възприеман стрес в услови-
ята на актуалната пандемия от коронавирус, и обратно.  

Хипотеза 3: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между степента на доверие от страна на гражда-
ните в обществените институции и възникването на психични 
проблеми и заболявания в условията на актуалната пандемия от 
коронавирус. При индивидите с високи оптимизъм и резилианс 
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност и възпри-
еман стрес в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

Хипотеза 4: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между ограничената (или напълно блокираната) 
възможност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план и възникването на психични 
проблеми и заболявания в условията на актуалната пандемия от 
коронавирус. При индивидите с високи оптимизъм и резилианс 
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност и възпри-
еман стрес в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 
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Отделно и независимо от гореописаното емпирично изслед-
ване, след представянето и обсъждането на резултатите от него, в 
специален раздел ще бъде анализирано и дискутирано влиянието на 
някои заложени за изследване демографски категории (пол, възраст, 
образование, местожителство, тип заетост) върху трите зависими 
(“Депресия“, Тревожност“ и „Възприеман стрес“) и двете модери-
ращи („Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“) променливи. 

 
2. Метод 

2.1. Участници в изследването 

Общият обем на статистическата извадка е 471 изследвани 
лица (ИЛ). Разпределението по пол и образование е неравномер-
но: 72,6% от ИЛ са от женски пол и 27,4% са изследваните лица 
от мъжки пол. Това вероятно се дължи на често наблюдаваното, 
характерно различие между половете, изразяващо се в това, че 
жените са склонни в по-голяма степен да обръщат внимание на 
емоциите си и да ги споделят, в сравнение с мъжете (вж. Димит-
ров, 2020c) . Респективно, те биха могли и да са по-склонни да 
участват в изследвания с такава тематика. С висше образование 
са 71,5% ИЛ, със средно образование – 21,4%, с полувисше обра-
зование са 6,8%, с основно – 0,2%, а 15,7% ИЛ в момента учат.  

По възраст, анкетираните се делят на 6 групи: 73 са ИЛ, кои-
то са на възраст между 18-23 години (15,5%), 50 са ИЛ на възраст 
между 24 и 29 години (10,6%), 117 са тези в диапазона 30 – 39 г. 
(24,8%). Най-голям брой ИЛ са във възрастовия диапазон между 40-
49 г. – 125 (26,5%), 80 (17%) са лицата, които са възраст между 50-
59 г., а 26 от ИЛ са във възрастовия диапазон над 59 г. (5,5%).  

Според местожителството си, 36,7% лица живеят в Со-
фия, в голям областен град живеят 45,2%, в малък град – 13,2% и 
4,9% живеят на село.  

От гледна точка на заетостта, към момента на изследва-
нето 41,6% от участниците са посочили, че работят в държавния 
сектор, 34,6% работят в частния сектор, на свободна практика са 
4,2% от участниците, 0,8% посочват, че са безработни, а пенсио-
нерите са 3,0%. 
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2.2. Инструментариум 

В изследването бяха използвани общо 7 психологични ан-
кети и въпросници. Всички те бяха апробирани в пилотно изс-
ледване, чиято основна цел бе да докаже валидността и надежд-
ността им. Впоследствие, за да бъдат потвърдени психометрич-
ните качества на методиките, беше направена и кръстосана про-
верка (Cross-validation) върху отделна извадка. Съдържанието и 
психометричните качества на седемте инструмента, използвани в 
настоящото изследване са представени по-надолу. 

 
2.2.1. Анкетна карта за изследване на нагласите към уп-

равлението и медийното отразяване на пандемията от корона-
вирус в България 

Анкетната карта е специално създадена за целите на изс-
ледването. С нея се цели проучване на мнението на ИЛ относно 
социалните политики и мерки, наложени от властите у нас пора-
ди пандемията от коронавирус, медийното отразяване на послед-
ната и ефектът, който тези два процеса оказват върху живота на 
гражданите. Айтемите са конструирани така, че да изследват от-
ношението на ИЛ към провежданите от институциите политики, 
мерки и информационни дейности през призмата на: а) доверие-
то/недоверието към институциите и б) възприятията за възмож-
ност/невъзможност за упражняване на лично деятелство в ежед-
невието при наложените политики и мерки. По този начин, са 
формирани два конструкта, които са различни като тематично 
съдържание и измерват различни психо-социални аспекти на 
пандемията. Това са „Институционално недоверие“ и „Липса на 
лично деятелство“. Обединяването им в общ инструмент бе нап-
равено, за да се „замаскира“ съдържанието на всяка от тях и така 
да се минимизира риска от тенденциозно отговаряне. Анкетата 
съдържа 30 твърдения, които се оценяват с помощта на 5-
степенна Ликертова скала (от 1- „Напълно невярно“ до 5 – „На-
пълно вярно“). Твърденията образуват две отделни скали: 

1. „Липса на лично деятелство“ (15 айтема; α = 0,94);  
2. „Институционално недоверие“ (15 айтема; α = 0,87). 
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Високият резултат по първата скала е индикативен за 
липса на лично деятелство, а ниският по втората – за недове-
рие в институциите. Както може да се види, индексите за вът-
решна консистентност (Алфа на Кронбах) и на двете скали са 
високи. Това показва, че въпросникът покрива изискванията за 
надеждност на скалите. 

Извършеният факторен анализ на въпросника с методите 
„Анализ на главните компоненти“ (Principle Component Analysis) 
и ротация Varimax16, при зададено 2-факторно решение възпроиз-
вежда ясно структурата на двете скали: в първия фактор попадат 
всички айтеми на скала „Липса на лично деятелство“ (с факторни 
тегла от 0,61 до 0,87), а във втория – тези на скала „Институцио-
нално доверие“ (с факторни тегла от 0,42 до 0,78). Общо, двата 
фактора обясняват 49 процента от вариацията в изследваната 
извадка. Резултатите от извършения факторен анализ дават осно-
вание да се приеме, че той има добра конструктова и съдържа-
телна валидност. 

 
2.2.2. Анкетна карта за изследване на възприятията за 

ваксинирането и пандемията 

Анкетната карта е специално създадена за целите на изс-
ледването. С нея се цели проучване на мнението на респонденти-
те относно ваксинирането и възприятията за различни социални 
аспекти и измерения на пандемията. Анкетата съдържа 7 твърде-
ния. По същество тя е номинална, като по част от айтемите, ИЛ 
имат възможност да изберат повече от един отговор или да доба-
вят свой личен такъв. 

 
2.2.3. Скала „Резилианс“ (Brief Resilience Scale – BRS) 

Кратката скала „Резилианс“ е разработена от Смит и колеги 
(Smith et al., 2008) за оценка на индивидуалните различия в пси-
хичната устойчивост (известна още като резилианс). Скалата съ-
държа 6 твърдения, които се оценяват с помощта на 5-степенна 

                                                            
16 Същите методи на факторен анализ бяха приложени и при останалите 
методики, използвани в настоящото изследване. 
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Ликертова скала (от 1 – „Напълно несъгласен“ до 5 – „Напълно 
съгласен“). Тук става въпрос за еднодименсионален конструкт, 
при който няма отделни субскали. 

Кратката скала „Резилианс“ има висока вътрешна консти-
тентност (α = 0,86). Представлявайки обща, еднодимесионална 
скала, в извършения факторен анализ съответно бе изначално 
заложено и търсено само едно решение. Всички айтеми по полу-
чения фактор са с високи факторни тегла (между 0,65 до 0,82), 
което показва, че те формират ясно и недвусмислено общ подле-
жащ конструкт. Резултатите от извършения факторен анализ на 
скала „Резилианс“ дават основание да се приеме, че той има доб-
ра конструктова и съдържателна валидност. 

 
2.2.4. Скала за измерване на степента на оптимизъм и пе-

симизъм (Life Orientation Test – LOT) 

Скалата е разработена от Шайър и колеги (Scheier, Carver & 
Bridges, 1994) и се състои от 12 твърдения (4 айтема оценяват 
оптимизма, 4 айтема оценяват песимизма, 4 от тях са неутрални 
филъри (пълнеж, с цел замаскиране същинското съдържание на 
теста). Твърденията се оценяват с помощта на 4-степенна Ликер-
това скала (от 1 – „Напълно несъгласен“ до 4 – „Напълно съгла-
сен“). Конструктът „Песимизъм/Оптимизъм“ е едноизмерен и 
биполярен, т.е. представя и измерва една личностна черта с два 
полюса. – „Песимизъм“ (ниските стойности) срещу „Оптимизъм“ 
(високите стойности).  

 Скала „Песимизъм/Оптимизъм“ има висока вътрешна 
конститентност (α = 0,81).  

Във факторния анализ бе заложено търсенето на двуфак-
торно решение. Бяха извлечени 2 фактора, които кореспондират 
съдържателно съответно с песимизма и оптимизма и включват 
респективно прилежащите им айтеми. Общо, Фактори 1 и 2 обяс-
няват 47 процента от вариацията в изследваната извадка. Резулта-
тите от извършения факторен анализ на въпросника дават осно-
вание да се приеме, че той има добра конструктова и съдържа-
телна валидност. 
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2.2.5. Въпросник на Бек за изследване на депресията (Beck 
Depression Inventory – BDI – II) 

Въпросник BDI-II е новата, ревизирана версия на въпросника 
на Арън Бек за изследване депресията. Това е един от най-
популярните и често използвани инструменти с емпирично доказани 
надеждност и валидност за оценка на отсъствието или наличието на 
депресивна симптоматика. BDI-II съдържа 21 тематично обособени 
групи от твърдения, отнасящи се до различни симптоми – компо-
ненти на депресивния синдром (напр., тъга, песимизъм, чувство за 
проваленост, чувство за вина, самокритикуване, загуба на интерес 
към обичани занимания и др.). Всички те кореспондират с диагнос-
тичните критерии за генерализирано депресивно разстройство, ука-
зани в DSM-V (APA, 2013; вж. Раздел I/2.5). 

Твърденията във всяка тематична група представят отдел-
ни, описани с думи степени на изразеност на съответния симп-
том, оценявани съответно с индекси от 0 (липса на симптома) до 
3 (силно изразен симптом). Съгласно инструкцията за попълване, 
изследваното лице трябва да избере една от тези степени (от 0 до 
3), което описва най-добре начина, по който се то се чувства през 
последните две седмици, включително и към момента на изслед-
ването.  

Вътрешната консистентност на въпросника е много висока 
(α = 0,91). Представлявайки една обща скала, в този факторен 
анализ бе заложено и търсено само едно, общо за всичките 21 
айтема решение. Полученото такова обяснява общо 41 процента 
от вариацията по фактора за изследваната извадка. Всички айте-
ми по получения фактор са с високи факторни тегла (между 0,45 
до 0,76), което показва, че те формират ясно и недвусмислено 
общ подлежащ конструкт. Факторния анализ потвърждава добра-
та конструктова и съдържателна валидност на въпросника за изс-
ледване на депресията. 

 
2.2.6. Скала „Тревожност“ (ANX) 

Тази скала е част от клиничен въпросник Personality 
Assessment Inventory (PAI), с емпирично доказани надеждност и 
валидност. Скалата е съставена от три субскали, отговарящи на 
три основни модалности на тревожността: 
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 „Когнитивна тревожност“ (8 айтема); 
 „Афективна тревожност“ (8 айтема); 
 „Физиологична тревожност“ (8 айтема). 
24-те айтема имат за цел да открият феноменологичните и 

наблюдаемите признаци на тревожността, като се обръща внима-
ние на различните модалности на реакциите. Съдържанието на 
скалата съответства на диагностичните критерии за генерализи-
рано тревожностно разстройство, указани в DSM-V (APA, 2013; 
вж. Раздел I/2.5). Съгласно ръководството на въпросник PAI, ви-
соките и много високи резултати по скала „Тревожност“ са инди-
кативни именно за този клиничен синдром. 

Вътрешната консистентност на въпросника е много висока 
(α = 0,90). Беше зададено 3-факторно решение, колкото е броят на 
скалите, влизащи във въпросника. За съжаление, получените в 
рамките на тази процедура факторни решения не са смислово и 
логически резонни: айтемите, които натоварват отделните факто-
ри не се групират в общи блокове, които да кореспондират на 
теоретично и съдържателно ниво със съответните субскали, към 
които принадлежат. Това положение не се променя и след извър-
шената ротация на факторите с метода „Varimax“. Когато обаче 
бъде зададено еднофакторно решение, всички айтеми, съдържа-
щи се в скала „Тревожност“, натоварват устойчиво един общ 
фактор, като факторните им тегла са от 0,40 до 0,79. Процента на 
обяснена вариация е 44. На фона на констатираната висока коре-
лация между скали „Когнитивна тревожност“ и „Физиологична 
тревожност“ (r = 0,79), както и между скали „Когнитивна тре-
вожност“ и „Афективна тревожност“ (r = 0,76), възможното ин-
терпретиране на съдържанието им в сходна посока, групирането 
на почти всичките им айтеми в един голям общ фактор (т.е., като 
една тематично-съдържателно обща скала) е напълно логично и 
разбираемо. Поради тези особености на факторния анализ, бе 
решено скалата да се използва под формата на общ, единен конс-
трукт (т.е., без да се анализират и интерпретират резултати на 
нивото на съставните ѝ субскали).  

Извършените факторни анализи на структурата на скала 
„Тревожност“ подкрепят нейната добра обща конструктова и 
съдържателна валидност. 
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2.2.7. Скала „Възприеман стрес“ (Perceived Stress Scale – PSS) 

Скала „Възприеман стрес“ е разработена от Коен и колеги 
(Cohen et. al., 1983). Методиката е адаптирана за български усло-
вия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов (2000). Скалата се 
състои от 7 позитивно и 7 негативно формулирани айтема. Изс-
ледваните лица оценяват колко често през последния месец са 
чувствали и мислили по начините, описани в айтемите, като 
оценката се прави на базата на 4-степенна Ликертова скала от 0 – 
„Никога“ до 4 – „Много често“.  

Вътрешната консистентност на въпросника е много висока 
(α = 0,90). Във факторния анализ бе заложено и търсено само 
едно, общо за всичките 14 айтема решение. Полученото такова 
обяснява общо 46 процента от вариацията по фактора за изслед-
ваната извадка. Всички айтеми по получения фактор са с високи 
факторни тегла (между 0,50 до 0,77), което показва, че те форми-
рат ясно и недвусмислено общ подлежащ конструкт. Факторният 
анализ потвърждава добрата конструктова и съдържателна ва-
лидност на въпросника. 

 
3. Процедура на изследване 

Изследването бе проведено в периода март – август 2022 
година. Методът на изследване е анонимно попълване на самоо-
ценъчни въпросници. По-голямата част от изследването бе про-
ведено в онлайн формат чрез изпращането на линк на случайно 
избрани Интернет-потребители. Другата част от методиката, съ-
държаща всички въпросници бе попълнена на хартиен носител, 
като участниците са разделени на групи. Всички изследвани лица 
са специално информирани, че изследването е анонимно, а полу-
чените данни от него ще бъдат използвани само за целите на про-
учването и анализирани посредством обобщени статистически 
методи.  

Анализът на резултатите е направен чрез компютърната 
програма SPSS 25. 
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4. Резултати 

4.1. Резултати от тестването на Хипотеза 1:  
Липсата на доверие от страна на гражданите  
в обществените институции обуславя наличието на 
високи нива на депресия, тревожност и възприеман 
стрес в условията на актуалната пандемия  
от коронавирус, и обратно 

За да може да бъде адекватно изследвана Хипотеза 1, първо-
начално бе необходимо да се установи базисното (изходно) ниво 
на недоверие на ИЛ в институциите, от гледна точка на провежда-
ните от тях политики и налагани социални мерки в борбата с пан-
демията. Извършеният дескриптивен честотен анализ на отговори-
те по скала „Институционално недоверие“ установи, че повече от 
половината от ИЛ споделят мнението, че досегашните правител-
ства нямат ясни и последователни политики за управление на 
пандемията от коронавирус (56,5%), както и че прилаганите мер-
ки не са навременни и адекватни (52,7%). Отсъствието на доверие 
в медиите и обективното представяне на фактите и събитията от 
действителността се подкрепя от значим процент от изследваните, 
които споделят, че медиите не отразяват обективно и коректно 
информацията относно разпространението на вируса (67,1%), 
както и че това, което се представя на населението като инфор-
мация не е подкрепено с научни доказателства от авторитетни 
източници (67,3%). Висок е и процентът на хората (69,6%), които 
твърдят, че нямат доверие в политиките и мерките, които досе-
гашните правителства реализират по отношение на справяне с 
кризата от коронавирус. Седемдесет процента (70%) отчитат, че 
разяснителната кампания относно ваксинирането срещу COVID-
19, която се провежда от властите е недобре организирана и 
неадекватна. Допълнително влияние оказва и преобладаващото 
мнение на изследваните (71,8%), че досегашните правителства не 
предоставят достатъчно информация относно безопасността 
на ваксините срещу коронавирус, което сериозно повлиява избо-
рите и решенията на хората. Общата оценка на политиките и мер-
ките, прилагани от досегашните правителства в борбата с COVID-
19 се определят от 60,5% от изследваните като неефективни.  
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Статистическата значимост на получените честотни разп-
ределения на отговорите по съответните горецитирани айтеми на 
скала „Институционално недоверие“ бе изследвана с теста Хи-
квадрат (Chi-Square). Тестът показа, че получените честотни раз-
пределения на отговорите по всичките айтеми са статистически 
значими (p < 0,001). 

Като цяло, резултатите от честотния анализ на отгово-
рите по скала „Институционално недоверие“ показват изна-
чално (изходно) общо ниво на социални нагласи, отразяващи 
висока степен на недоверие в обществените институции, от 
гледна точка на провежданите от тях политики, мерки и дру-
ги дейности по управляване и справяне с пандемията от ко-
ронавирус.  

За да бъде тествана по същество първата хипотеза, цялата 
извадка от изследвани лица (N = 471) бе разделена на две номи-
нални (категориални) групи: хора с ниски/умерени (N = 397) и за-
вишени/високи резултати (N = 74) по скала „Институционално 
недоверие“. За целта, стойностите по скалата в сурови точки бяха 
трансформирани в стандартни Т-точки (т.нар. T-Scores), съгласно 
утвърдената и широко използвана статистическа формула: 

 

T-Score = 50 + [10 x (X – M/SD)] 
 

Така, резултатите, попадащи в интервала под 40 Т-точки се 
разглеждат като ниски, а тези между 40 и 59 Т-точки се приемат 
за умерени (или средни). Съответно, стойностите над 59 Т-точки 
се интерпретират като завишени (60 – 69 Т-точки) и високи (70 
или повече Т-точки).  

В качествено-съдържателен смисъл, ниските и умерените Т-
стойности по скалата са показателни за наличието на сериозни съм-
нения или на открито недоверие в институциите и провежданите от 
тях политики и мерки; завишените/високи Т-стойности отразяват 
наличието на доверие в обществените институции и провежданите 
от тях социални политики и мерки спрямо пандемията. 

Средните стойности (в сурови точки) по зависими променли-
ви (скали) „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ на така 
формираните две категориални групи бяха сравнени с Т-тест за не-
зависими групи (Independent-Samples T-Test). Резултатите от Т-теста 
не установиха статистически значими разлики между средните 
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стойности на групите с ниски/умерени и завишени/високи резултати 
по скала „Институционално доверие“ по трите независими промен-
ливи. Това показва, че Хипотеза 1 не се потвърждава в контекста на 
заложената за изследване независима променлива: по всяка вероят-
ност, институционалното недоверие не оказва съществено влияние 
върху психичното здраве на лицата от изследваната извадка. 

Все пак, трябва да се има предвид, че айтемите на скала 
„Институционално недоверие“ са конструирани така, че дават въз-
вможност за една генерализирана, недиферинцирана оценка за 
работата на институциите по принцип. Това поставя въпроса дали 
измерването на институционалното доверие на такова обобщено, 
неконкретизирано ниво не би могло да нивелира по някакъв начин 
разликите между отговорите на ИЛ, които се описват като здрави и 
тези, които съобщават за наличието на психични проблеми? Дали 
твърде широкото, неспецифично съдържание на айтемите е било 
тълкувано нееднозначно и разнопосочно, като по този начин въз-
можността за по-ясна диференцираност на оценките според инди-
видуалните психични преживявания да се е загубила?  

За да се провери това допускане, влиянието на институцио-
налното недоверие върху нивото на психични проблеми, измер-
вани от трите зависими променливи бе изследвано от гледна точ-
ка на един конкретен, много съществен обществен проблем – 
приемането и отхвърлянето на ваксинирането срещу коронави-
рус. Това е тема със силно емоционален резонанс, която опреде-
лено поляризира социалните нагласи на българите. Управлението 
на такава значима инициатива по принцип се възприема от хората 
като прерогатив и отговорност на държавните институции, а в 
немалка степен и на медиите у нас. В самата скала „Институцио-
нално доверие“ има два айтема (№ 22 и № 24), които визират 
отношението на ИЛ към действията на институциите по отноше-
ние на ваксинирането. Както бе показано малко по-горе, дадените 
оценки на двете твърдения са преимуществено негативни – съот-
ветно при 70 и 72% от всички ИЛ. Ето защо, отношението към 
тази важна тема може да се разглежда като частен, конкре-
тен аспект на институционалното доверие или недоверие.  

За целта на изследването, извадката от ИЛ беше разделена 
на две други номинални (категориални) групи. Първата от тях се 
състои от ИЛ, които са изразили положителна нагласа и одобре-
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ние на ваксините срещу COVID-19 (N = 264), а втората – от хора-
та, които имат негативна нагласа, не одобряват или изцяло отри-
чат ваксинирането (N = 180). Двете групи са формирани въз ос-
нова на отговорите им на айтем № 2 от Анкетната карта за изс-
ледване на възприятията за ваксинирането и пандемията, визи-
ращ именно отношението към тази тема.  

За да се провери работната хипотеза, че институционалното 
недоверие се асоциира с неодобрение към ваксините, бе извър-
шен съответен Т-тест за независими групи. С него бе изследвано 
дали при групите от привърженици и противници на ваксинира-
нето се открива статистически значима разлика в средните им 
стойности по скала „Институционално доверие“. Резултатите от 
Т-теста са представени в Таблица 1. 
 

Таблица 1. Сравнение с Т-тест на средните стойности  
по независима променлива скала „Институционално доверие“ 
между лицата с позитивна и с негативна нагласа към ваксинация 

Независима 
променлива 

(Скала) 

Подкрепящи 
ваксинирането

N = 264 

Отхвърлящи 
ваксинирането 

N = 180 

t* Sig.* 

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

„Институционално 
недоверие“ 

34,40 9,04 27,26 7,66 8,958 0,000**

* t-стойности и статистическа значимост при допускане за нееднаквост 
(нехомогенност) на дисперсията; ** p < 0,001 

 
Както може да се види, разликата между средните стойнос-

ти на двете категориални групи по скала „Институционално до-
верие“ е статистически значима (p < 0,001). Средната стойност на 
групата на ИЛ, подкрепящи ваксинирането е значително по-
висока от тази на ИЛ, които го отхвърлят. Казано по друг начин, 
участниците в изследването, показващи негативна нагласа към 
ваксинирането изпитват и по-силно недоверие в обществените 
институции и провежданите от тях политики и налагани социал-
ни мерки за справяне с пандемията.  
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В допълнение, бе изследвана статистическата значимост на 
честотните разпределения по номинална крос-табулация тип 2 х 2: 
„Институционално доверие/институционално недоверие“ х „Одоб-
рение на ваксините/отхвърляне на ваксините“. Извършеният ста-
тистически анализ с тест Хи-квадрат показа, че честотните разп-
ределения са статистически значими (χ2 = 21,478; p < 0,001). Гор-
ните емпирични открития дават необходимото основание да 
се приеме, че отношението към ваксинирането се асоциира 
ясно и статистически значимо със съответно ниво на институ-
ционално доверие в контекста на пандемията.  

Като следваща стъпка, средните стойности (в сурови точки) 
по скали „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ на така 
формираните две категориални групи бяха сравнени с Т-тест за не-
зависими групи. Резултатите от него за показани в Таблица 2. 

 
Таблица 2. Сравнение с Т-тест на средните стойности  

по скали „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ 
между лицата с позитивна и с негативна нагласа  

към ваксинацията (статистически значимите разлики  
са дадени в шрифт Bold) 

Зависима 
променлива 

(Скала) 

Одобрение на 
ваксините 

N = 264 

Неодобрение на 
ваксините 

N = 180 

t* Sig.* 

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

Депресия 7,51 7,39 8,85 8,40 –1,734 0,08 
Тревожност 41,95 10,64 44,94 14,17 –2,408 0,02**
Възприеман 
стрес 

19,25 8,50 21,30 10,18 –2,219 0,03**

* t-стойности и статистическа значимост при допускане за нееднаквост 
(нехомогенност) на дисперсията; ** p < 0,05 

 
От таблицата може да се види, че има статистически значи-

ми разлики между средните стойности по скали „Тревожност“  
(р < 0,05) и „Възприеман стрес“ (р < 0,05) на двете категориални 
групи. Разликите между средните стойности по скала „Депресия“ 
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не са статистически значими. Резултатите от Т-теста показват, че 
ИЛ, които одобряват ваксинацията като предпазна мярка за спра-
вяне с пандемията от коронавурис показват по-ниски нива на тре-
вожност и стрес. В сравнение с тях, тези, които по-категорично 
или крайно не одобряват ваксинирането представят по-високи 
нива по въпросните две зависими променливи. 

Извадката от ИЛ бе разделена номинално и според доверие-
то/недоверието им към обществените институции и одобрение-
то/неодобрението им към ваксинирането. Така се оформиха две 
групи – на ИЛ с институционално доверие, които одобряват вакси-
нирането (N = 57) и ИЛ, изпитващи недоверие към институциите и 
не одобряващи ваксините (N = 170). Средните им стойности по три-
те зависими променливи бяха изследвани отново с Т-тест за незави-
сими групи. Резултатите от него са представени в Таблица 3. 
 

Таблица 3. Сравнение с Т-тест на средните стойности  
по скали „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ 
между лицата с негативна нагласа към ваксинацията  

и институционално недоверие и тези с позитивна нагласа  
и институционално доверие (статистически значимите  

разлики са дадени в шрифт Bold) 

Зависима 
променлива 

(Скала) 

Неодобрение на 
вакс./ 
Инстит.  
недоверие 

N = 170 

Одобрение  
на вакс./ 
Инстит.  
доверие 
N = 57 

t* Sig.* 

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

Средна 
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD) 

Депресия 8,79 8,22 7,16 6,80 1,482 0,14 
Тревожност 44,82 14,15 40,53 9,19 2,635 0,009**
Възприеман 
стрес 

21,37 10,15 17,91 6,61 2,953 0,004**

* t-стойности и статическа значимост при допускане за нееднаквост 
(нехомогенност) на дисперсията; ** p < 0,01 
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Констатират се статистически значими разлики само по за-
висими променливи (скали) „Тревожност“ (p < 0,01) и „Възприе-
ман стрес (p < 0,05). По-високи нива на тревожност и възприеман 
стрес се установяват при изследваните, които имат високо инсти-
туционално недоверие и не одобряват ваксините. Съответно, при 
ИЛ с институционално доверие, които одобряват ваксинирането, 
средните стойности по двете зависими променливи са чувстви-
телно по-ниски.  

Получените резултати от извършените статистически анализи 
показват, че недоверието в провежданите от обществените инс-
титуции политики и налагани мерки за справяне с пандемията 
води до повишени нива на тревожност и стрес, но само когато се 
оценява в контекста на конкретна социално-значима инициа-
тива като ваксинирането. Когато тези политики и мерки се изс-
ледват на едно по-генерализирано, недиференцирано ниво под 
формата на обща, цялостна оценка, те не се асоциират със съот-
ветни по-силно или по-слабо изразени психични проблеми (из-
мервани от трите зависими променливи). По отношение на деп-
ресията, разликите между средните стойности на групите от ИЛ 
с институционално доверие/недоверие и одобрение/неодобрение 
на ваксинирането не са статистически значими. Поради това, те 
не могат да се приемат за достоверни. В този смисъл може да се 
приеме, че Хипотеза 1 се потвърждава, но само отчасти.  

 
4.2. Резултати от тестването на Хипотеза 2:  

Ограничената (или напълно блокираната)възможност 
за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план обуславят  
наличието на високи нива на депресия, тревожност  
и възприеман стрес в условията на актуалната  
пандемия от коронавирус, и обратно 

За да бъде тествана втората хипотеза, цялата извадка от из-
следвани лица (N = 471) бе разделена на три номинални (катего-
риални) групи: хора с ниски (N = 89), умерени (N = 297) и завише-
ни/високи резултати (N = 85) по скала „Липса на лично деятелст-
во“. За целта, стойностите по скала „Липса на лично деятелство“ 
в сурови точки бяха трансформирани в стандартни Т-точки 
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(т.нар. T-Scores), съгласно утвърдената статистическа формула, 
която бе представена по-горе (вж. Раздел 4.1). В качествено-
съдържателен смисъл, ниските Т-стойности по скалата за показа-
телни за ненарушено усещане за лично деятелство в условията на 
пандемията; умерените Т-стойности говорят за наличие на извес-
тно, но не твърде силно усещане за нарушено лично деятелство; 
завишените/високи Т-стойности отразяват преживяването за се-
риозно ограничена или напълно блокирана способност за упраж-
няване на лично деятелство в условията на коронавирусната пан-
демия, т.е., за изпитвани съществени затруднения в тази сфера на 
психичното функциониране.  

Така образуваните три номинални (категориални) групи от 
лица с ниски (N = 89), нормални (N = 297) и завишени/високи  
(N = 85) резултати по скала „Лично деятелство“ бяха изследвани с 
еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA), за да се 
установи дали има статистически значими разлики между средните 
им стойности (в сурови точки) по скали „Депресия“, „Тревожност“ и 
„Възприеман стрес“. В началото, бяха изследвани самите средните 
стойности и стандартните отклонения на трите обособени групи по 
зависими променливи „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“ (в сурови точки). Те са представени в Таблица 4. 

От Таблица 4 става ясно, че групата с ниски резултати по 
скала „Липса на лично деятелство“ има най-ниски средни 
стойности по трите зависими променливи. Респективно, сред-
ните на групите с умерени и завишени/високи резултати са 
значително по-високи, особено при втората. Получените твърде 
големи стандартни отклонения по скала „Депресия“ и при трите 
категориални групи по всяка вероятност се обясняват с големия 
брой/процент нулеви резултати (74 ИЛ, или 15% от всичките 471) 
и такива от 1 до 10 сурови точки (257 ИЛ или 55% от всичките 
471) по пропорционална измервателна скала с клинико-диагно-
стично предназначение. Трябва да се има предвид, че това са стой-
ности на извадка от нормални изследвани лица, т.е., такива, при 
които не би следвало да се очаква наличието на клинично изразена 
депресивна симптоматика. Съгласно насоките за интерпретация, 
дадени в ръководството на въпросник BDI-II, резултатите от 0 до 
10 сурови точки включително показват липсата на явна, клинично 
значима депресивна симптоматика. В този смисъл, цялостното 
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разпределение на суровите стойности и при трите категориални 
групи е силно изместено надолу към абсолютната нула, т.е., е да-
леч от нормалното. Обективно, това може да се очаква при изслед-
ването с клинично-психологичен тест на извадка от преобладава-
що нормални ИЛ. За да бъде избегнат рискът от грешка Тип I (отх-
върляне на нулевата хипотеза при положение, че е вярна), на един 
по-късен етап беше извършен и непараметричен вариационен ана-
лиз на Kruskall-Wallis и по трите зависими променливи (вж. по-
надолу). Резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ (One-
Way ANOVA) са представени в Таблица 5. 

 
Таблица 4. Средни стойности (M) и стандартни отклонения 

(SD) по скали „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ 
(в сурови точки) на групите с ниски, умерени и завишени/високи 

резултати по скала „Липса на лично деятелство“ 

Зависима  
променлива 

(Скала) 

Група 1 
(Нисък 
резултат) 

N = 89

Група 2 
(Умерен 
резултат) 
N = 297

Група 3 
(Завишен/висок 

резултат) 
N = 85 

M SD M SD M SD 
Депресия 5,85 6,16 8,38 8,16 10,60 8,78 
Тревожност 38,39 9,74 43,65 12,00 47,84 14,55 
Възприеман 
стрес 

15,56 7,86 20,70 8,65 23,52 10,85 

 
Таблица 5. Сравнение с еднофакторен дисперсионен анализ  
на средните стойности по скали „Депресия“, „Тревожност“  

и „Възприеман стрес“ между лицата с нормални и  
завишени/високи резултати по скала „Липса на лично деятелство“ 

 

Скала „Депресия“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 984,076 2 492,038 7,798 0,000* 
Вътрегрупова 29 529,508 468 63,097   
Общо: 30 513,584 470    
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* p < 0,001 
 
Констатират се статистически значими разлики между сред-

ните стойности по скали „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“ на трите обособени групи от изследвани лица. За да бъдат 
установени по-ясно конкретните разлики в тези средни, бяха нап-
равени множествени (Post-Hoc) сравнения между тях с методите 
Tukey HSD и Least Square Difference (LSD). Резултатите от мно-
жествените сравнения с двата метода за всяка от трите зависими 
променливи (с коментари към всеки от тях) са представени в Таб-
лици 6, 7 и 8 по-долу. 

И с двата метода за множествени сравнения се установяват 
статистически значими разлики между повечето от средните 
стойности на трите категориални групи по зависима променлива 
„Депресия“. Особено големи и с най-висока статистическа 
значимост (p < 0,001) са тези разлики между групите с ниски и 
със завишени/високи стойности по „Липса на лично деятелс-
тво“. Установяват се и статистически значими разлики на сред-
ните стойности по „Депресия“ между групите с ниски и умерени 
стойности по „Липса на лично деятелство“, но те са по-малки и с 
по-ниска статистическа значимост (p < 0,05). 

 
  

Скала „Тревожност“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 3922,058 2 1961,029 13,344 0,000* 
Вътрегрупова 68 776,210 468 146,958   
Общо: 72 698,268 470    

Скала „Възприеман стрес“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 2922,980 2 1461,490 18,259 0,000* 
Вътрегрупова 37 459,861 468 80,042   
Общо: 40 382,841 470    
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Таблица 6. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по зависима променлива 
„Депресия“ на лицата с ниски, умерени и завишени/високи  

резултати по скала „Липса на лично деятелство“ (най-големите 
статистически значими разлики са дадени в шрифт Bold) 

Зависима променлива: „Депресия“ 
Метод (I) Групи по 

скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

(J) Групи по 
скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал на 
достовер-
ност (95%) 
Дол-
на гр.

Гор-
на гр.

Tukey 
HSD 

1 (Ниски  
Т-стойности) 

2 (Умерени) –2,527* 0,024 –4,78 –0,27
3 (Завишени/
високи) 

–4,746*** 0,000 –7,58 –1,91

2 (Умерени  
Т-стойности) 

1 (Ниски) 2,527* 0,024 0,27 4,78 
3 (Завишени/
високи) 

–2,220 0,061 –4.52 0,08 

3 (Завише-
ни/високи  
Т-стойности) 

1 (Ниски) 4,746*** 0,000 1,91 7,58 

2 (Умерени) 2,220 0,061 –0,08 4,52 

LSD 

1 (Ниски  
Т-стойности) 

2 (Умерени) –2,527** 0,009 –4,41 –0,64
3 (Завишени/
високи) 

–4,746*** 0,000 –7,11 –2,38

2 (Умерени  
Т-стойности) 

1 (Ниски) 2,527** 0,009 0,64 4,41 
3 (Завишени/
високи) 

–2,220* 0,024 –4,14 –0,30

3 (Завише-
ни/високи  
Т-стойности) 

1 (Ниски) 4,746*** 0,000 2,38 7,11 

2 (Умерени) 2,220* 0,024 0,30 4,14 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 
И по зависима променлива „Тревожност“, двата приложени 

метода за множествени сравнения показват статистически значи-
ми разлики между повечето от средните стойности на трите кате-
гориални групи. Особено големи и с най-висока статистическа 
значимост (p < 0,001) са тези разлики между групите с ниски и 
със завишени/високи стойности по „Липса на лично деятелс-
тво“. Установяват се и статистически значими разлики на сред-
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ните стойности по зависимата променлива между групите с нис-
ки и умерени и тези с умерени и завишени/високи стойности по 
„Липса на лично деятелство“. Като цяло, обаче, те са по-малки, а 
между групите с умерени и завишени/високи резултати са и с по-
ниска статистическа значимост (p < 0,05).  
 

Таблица 7. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по зависима променлива 

„Тревожност“ на лицата с ниски, умерени и завишени/високи 
резултати по скала „Липса на лично деятелство“ (най-големите 

статистически значими разлики са дадени в шрифт Bold) 

Зависима променлива: „Тревожност“ 
Ме-
тод 

(I) Групи по 
скала „Лип-
са на лично 
деятелство“

(J) Групи по 
скала „Липса 
на лично  

деятелство“ 

Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал на 
достоверност 

(95%) 
Долна 
гр. 

Горна 
гр. 

Tukey 
HSD 

1 (Ниски  
Т-стойности)

2 (Умерени) –5,260*** 0,001 –8,70 –1,82 
3 (Завишени/ 
високи) 

–9,442*** 0,000 –13,76 –5,12 

2 (Умерени 
Т-стойности)

1 (Ниски) 5,260*** 0,001 1,82 870 
3 (Завишени/ 
високи) 

–4,182* 0,014 –7,69 –0,68 

3 (Завишени/
високи  
Т-стойности)

1 (Ниски) 9,442*** 0,000 5,12 13,76 

2 (Умерени) 4,182* 0,014 0,68 7,69 

LSD 

1 (Ниски  
Т-стойности)

2 (Умерени) –5,260*** 0,000 –0,14 –2,38 
3 (Завишени/ 
високи) 

–9,442*** 0,000 –13,05 –5,83 

2 (Умерени 
Т-стойности)

1 (Ниски) 5,260*** 0,000 2,38 8,14 
3 (Завишени/ 
високи) 

–4,182** 0,005 –7,11 –1,25 

3 (Завишени/
високи  
Т-стойности)

1 (Ниски) 9,442*** 0,000 5,83 13,05 

2 (Умерени) 4,182** 0,005 1,25 7,11 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Таблица 8. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по зависима променлива 

„Възприеман стрес“ на лицата с ниски, умерени и  
завишени/високи резултати по скала „Липса на лично деятелство“ 

(най-големите статистически значими разлики м/у средните  
са дадени в шрифт Bold) 

Зависима променлива: „Възприеман стрес“ 
Метод (I) Групи по 

скала  
„Липса на 
лично  

деятелство“

(J) Групи по 
скала „Лип-
са на лично 
деятелство“

Разлика 
между 
средни-
те (I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна 
гр. 

Горна 
гр. 

Tukey 
HSD 

1 (Ниски  
Т-стойности)

2 (Умерени) –5,135** 0,000 –7,68 –2,59 
3 (Завишени/
високи) 

–7,956** 0,000 –11,15 –4,77 

2 (Умерени  
Т-стойности)

1 (Ниски) 5,135** 0,000 2,59 7,68 
3 (Завише-
ни/високи) 

–2,821* 0,029 –5,41 –0,23 

3 (Завишени/
високи  
Т-стойности)

1 (Ниски) 7,956** 0,000 4,77 11,15 

2 (Умерени) 2,821* 0,029 0,23 5,41 

LSD 

1 (Ниски  
Т-стойности)

2 (Умерени) –5,135** 0,000 –7,26 –3,01 
3 (Завишени/
високи) 

–7,956** 0,000 –10,62 –5,29 

2 (Умерени  
Т-стойности)

1 (Ниски) 5,135** 0,000 3,01 7,26 
3 (Завишени/
високи) 

–2,821* 0,011 –4,98 –0,66 

3 (Завишени/
високи  
Т-стойности)

1 (Ниски) 7,956** 0,000 5,29 10,62 

2 (Умерени) 2,821 0,011 0,66 4,98 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 
И с двата приложени метода за множествени сравнения се 

констатират статистически значими разлики между повечето от 
средните стойности на трите категориални групи по зависима 
променлива „Възприеман стрес“. И в този случай, особено голя-
ма и с най-висока статистическа значимост (p < 0,001) е раз-
ликата между групите с ниски и със завишени/високи стой-
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ности по „Липса на лично деятелство“. Установяват се и ста-
тистически значими разлики на средните стойности между гру-
пите с ниски и умерени и тези с умерени и завишени/високи 
стойности. Като цяло, обаче, те са по-малки, а между групите с 
умерени и завишени/високи резултати са и с по-ниска статисти-
ческа значимост (p < 0,05). 

Както беше посочено по-нагоре, липсата на нормални разп-
ределения на стойностите по скалите за депресия, тревожност и 
възприеман стрес, и произтичащата от това липса на хомогенност 
на дисперсията пораждат риска от грешка Тип I при тестване на 
настоящата хипотеза с параметричен тест. Ето защо, за да се га-
рантира достоверността на получените статистически значими 
разлики при стандартния параметричен еднофакторен дисперси-
онен анализ, беше извършен и непараметричен такъв с теста на 
Kruskall-Wallis. Резултатите от него са представени в Таблица 9. 

 
Таблица 9. Сравнение с непараметричен тест на Kruskall-Wallis 
на средните рангове (MR) по скали „Депресия“, „Тревожност“ и 

„Възприеман стрес“ между лицата с ниски, умерени и завишени/ 
високи резултати по скала „Липса на лично деятелство“  

Зависима  
променлива 

(Скала) 

Група 1 
(Нисък 
резултат) 

N = 89 

Група 2 
(Умерен 
резултат) 
N = 297 

Група 3 
(Завишен/
висок  

резултат) 
N = 85 

Kruskall-
Wallis 

H 

Sig. 

MR MR MR 
Депресия 193,69 236,90 277,16 16,484 0,000*
Тревожност 175,57 241,00 281,80 27,602 0,000*
Възприеман 
стрес 

167,21 245,46 274,98 31,175 0,000*

* p > 0,001 
 
Получените при еднофакторния дисперсионен анализ ста-

тистически значими разлики между средните стойности по зави-
сими променливи „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“ при трите категориални групи се потвърждават и в контек-
ста на изследването с непараметричния тест. Групата ИЛ с ниски 
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резултати по скала „Липса на лично деятелство“ има най-ниски 
средни рангове в сравнение с другите две групи, като разликата ѝ 
спрямо групата със завишени/високи резултати е значителна – от 
83 пункта (по „Депресия“), до 106 (по „Тревожност“) и 107 (по 
„Възприеман стрес“). Това дава основание да се приеме, че конс-
татираните разлики по трите зависими променливи между групи-
те с ниски, умерени и завишени/високи резултати по скала „Лип-
са на лично деятелство“ са емпирично достоверни. 

Получените резултати от направените статистически 
анализи налагат извода, че нарушената или силно ограниче-
на възможност за упражняване на лично деятелство и конт-
рол в ежедневието поради условията на пандемията от коро-
навирус води до по-високи нива на депресивни симптоми, 
тревожност и стрес. Тези резултати дават необходимото осно-
вание да се приеме, че Хипотеза 2 се потвърждава.  

 
4.3. Резултати от тестването на Хипотеза 3:  

Резилиансът и песимизмът/оптимизмът модерират 
връзката между степента на доверие от страна  
на гражданите в обществените институции  
и възникването на психични проблеми и заболявания  
в условията на актуалната пандемия от коронавирус. 
При индивидите с високи оптимизъм и резилианс  
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност 
и възприеман стрес в контекста на заложената 
предпоставка, и обратно 

4.3.1. Статистически анализи на модериращия ефект на 
променлива „Резилианс“ 

За да се установи модериращата роля на променлива „Рези-
лианс“ по отношение на връзката между институционалното не-
доверие и възникването на психични проблеми в условията на 
пандемията, бяха направени линейно-регресионни анализи. В тях 
бяха сравнени ефектите и обяснената вариация на два прогнос-
тични модела, както следва: 

 
  



109 

Модел 1: само скала „Институционално недоверие“; 
Модел 2: скала „Институционално недоверие“ и нейната 

интеракция със скала „Резилианс“ в качеството ѝ на модератор. 
Резултатите от линейно-регресионните анализи на ефекта на 

модератор „Резилианс“ спрямо независима променлива „Институ-
ционално недоверие“ и зависими променливи „Депресия“, „Тре-
вожност“ и „Възприеман стрес“ са представени в Таблици 10 – 15 
(с кратки коментари към тях).   

 
Таблица 10. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-

регресионни модела при зависима променлива „Депресия“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка  
на изчислението 

1 0,009a 0,000 –0,002 8,066 
2 0,436b 0,190 0,186 7,268 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 
 

Таблица 11. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Депресия“ 

Линейно-
регресионен  

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
грешка

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 8,565 1,335  6,417 0,000
Скала „Инсти-
туционално  
недоверие“ 

–0,008 0,040 –0,009 –0,204 0,838 0,042 0,838b

2 

(Константа) 7,690 1,206  6,379 0,000

54,829 0,000c

Скала „Инсти-
туционално  
недоверие“ 

0,488 0,060 0,559 8,170 0,000

Модератор  
„Резилианс“ 

–0,023 0,002 –0,716 –10,469 0,000

a. Зависима променлива „Депресия“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 
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 От Таблица 11 може да се види, че Модел 1 (с „Институци-
онално недоверие“ като единствен предиктор) не е статистически 
значим. Това е разбираемо на фона на констатираната при тества-
нето на Хипотеза 1 липса на статистически значимо асоцииране 
между независимата и зависимата променливи, вкл. и след напра-
вената съдържателна модификация на първата (вж. Раздел IV/4.1 
по-нагоре). Тук е уместно да се отбележи, че между скала „Инсти-
туционално доверие“ и трите зависими променливи по принцип 
няма статистически значими корелации17. В Модел 2, променлива 
„Резилианс“ оказва известен неголям, статистически значим моде-
рационен ефект върху линейното отношение между независима 
променлива „Институционално недоверие“ и зависима променлива 
„Депресия“. Таблица 10 показва, че модерацията оказва влияние 
върху (обяснява) 19 процента от вариацията в това отношение.  

И в този случай, Модел 1 (с „Институционално недоверие“ 
като единствен предиктор) не е статистически значим. В Модел 
2, променлива „Резилианс“ оказва от слаб към умерен, статисти-
чески значим модерационен ефект върху линейното отношение 
между независима променлива „Институционално недоверие“ и 
зависима променлива „Тревожност“. Модерацията оказва влия-
ние върху (обяснява) 31 процента от вариацията в това отноше-
ние (вж. Таблица 12). 

 
Таблица 12. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка 
на изчислението 

1 0,026a 0,001 –0,001 12,446 
2 0,555b 0,308 0,305 10,365 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 

                                                            
17 Както е добре известно, корелационният индекс, вкл. и неговата статис-
тическа значимост, е на практика идентичен със стандартизирания кое-
фициент Бета (β) при едномерния регресионен анализ (Howell, 1999). 
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Таблица 13. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Линейно-
регресионен  

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
грешка

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 44,518 2,060  21,62 0,000
Скала „Институ-
ционално  
недоверие“ 

–0,035 0,062 –0,026 –0,558 0,577 0,311 0,577b

2 

(Константа) 42,798 1,719  24,892 0,000

104,332 0,000c

Скала „Институ-
ционално  
недоверие“ 

0,942 0,085 0,698 11,042 0,000

Модератор  
„Резилианс“ 

–0,044 0,003 –0,911 –14,430 0,000

a. Зависима променлива „Тревожност“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 
 

Таблица 14. Общ вид (резюме) на резултатите от двата  
линейно-регресионни модела при зависима променлива  

„Възприеман стрес“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка  
на изчислението 

1 0,064a 0,004 0,002 9,260 
2 0,528b 0,279 0,276 7,887 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 
 

Както и при първите две зависими променливи, Модел 1 (с 
„Институционално недоверие“ като единствен предиктор) не е 
статистически значим. В Модел 2, променлива „Резилианс“ оказ-
ва известен неголям, статистически значим модерационен ефект 
върху линейното отношение между независима променлива „Ин-
ституционално недоверие“ и зависима променлива „Възприеман 
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стрес“. Този ефект оказва влияние върху (обяснява) 28 процента 
от вариацията в това отношение (вж. Таблица 14). 
 
Таблица 15. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ на 
двата модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Линейно-
регресионен модел

Не-
станд.
β 

Станд.
грешка

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 22,281 1,532  14,540 0,000
Скала „Институ-
ционално  
недоверие“ 

–0,064 0,046 –0,064 –1,390 0,165 1,32 0,165b

2 

(Константа) 21,069 1,308  16,105 0,000

90,607 0,000c

Скала „Институ-
ционално  
недоверие“ 

0,624 0,065 0,620 9,610 0,000

Модератор  
„Резилианс“ 

–0,031 0,002 –0,862 –13,362 0,000

a. Зависима променлива „Възприеман стрес“; 
b. редиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Резилианс“ 
 
4.3.2. Статистически анализи на модериращия ефект на 

променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 

Бяха извършени линейно-регресионни анализи, в които бя-
ха сравнени ефектите и обяснената вариация на два прогностични 
модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Институционално недоверие“; 
Модел 2: скала „Институционално недоверие“ и нейната 

интеракция със скала „Песимизъм/Оптимизъм“ в качеството ѝ на 
модератор. 

Резултатите от регресионния анализ на ефекта на модера-
тор „Песимизъм/Оптимизъм“ спрямо независима променлива 
„Институционално недоверие“ и зависими променливи „Депре-
сия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ са представени в Таб-
лици 16 – 21 (с кратки коментари към тях). 
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Таблица 16. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Депресия“ 

Резюме на моделите
Модел R R-Квадрат Коригиран

R-Квадрат 
Стандартна грешка 
на изчислението 

1 0,009a 0,000 –0,002 8,066
2 0,449b 0,201 0,198 7,216
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“
 

Таблица 17. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Депресия“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig.

1 

(Константа) 8,565 1,335 6,417 0,000
Скала „Инс-
титуционално 
недоверие“ 

–0,008 0,040 –0,009 –0,204 0,838 0,042 0,838b 

2 

(Константа) 8,800 1,194 7,368 0,000

58,992 0,000c

Скала „Инс-
титуционално 
недоверие“ 

0,675 0,073 0,772 9,304 0,000

Модератор  
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,028 0,003 –0,901 –10,86 0,000

a. Зависима променлива „Депресия“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 
Таблица 17 показва, че Модел 1 (с „Институционално недо-

верие“ като единствен предиктор) не е статистически значим. В 
Модел 2, променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ оказва известен 
неголям, статистически значим модерационен ефект върху ли-
нейното отношение между независима променлива „Институци-
онално недоверие“ и зависима променлива „Депресия“. Модера-
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цията оказва влияние върху (обяснява) 20 процента от вариацията 
в това отношение (вж. Таблица 16). 

 
Таблица 18. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Резюме на моделите
Модел R R-Квадрат Коригиран

R-Квадрат 
Стандартна грешка на 

изчислението 
1 0,026a 0,001 –0,001 12,446
2 0,472b 0,223 0,220 10,987
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 

Таблица 19. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig.

1 

(Константа) 44,518 2,060 21,61 0,000
Скала „Инсти-
туционално  
недоверие“ 

–0,035 0,062 –0,026 –0,558 0,577 0,311 0,577b 

2 

(Константа) 44,898 1,818 24,69 0,000

67,093 0,000c

Скала „Инсти-
туционално  
недоверие“ 

1,073 0,110 0,795 9,716 0,000

Модератор 
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,045 0,004 –0,947 –11,56 0,000

a. Зависима променлива „Тревожност“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 
Таблица 19 показва, че Модел 1 (с „Институционално недо-

верие“ като единствен предиктор) не е статистически значим. В 
Модел 2, променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ оказва известен 
неголям, статистически значим модерационен ефект върху ли-
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нейното отношение между независима променлива „Институци-
онално недоверие“ и зависима променлива „Тревожност“. Моде-
рацията оказва влияние върху (обяснява) 22 процента от вариаци-
ята в това отношение (вж. Таблица 18).   

 
Таблица 20. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Резюме на моделите

Модел R R-Квадрат 
Коригиран
R-Квадрат 

Стандартна грешка на 
изчислението 

1 0,064a 0,004 0,002 9,260
2 0,513b 0,264 0,260 7,971
a. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“
 

Таблица 21. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Нес-
танд. 
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig.

1 

(Константа) 22,281 1,532 14,54 0,000
Скала „Инс-
титуционално 
недоверие“ 

–0,064 0,046 –0,064 –1,390 0,165 1,932 0,165b 

2 

(Константа) 22,588 1,319 17,12 0,000

83,782 0,000c

Скала „Инс-
титуционално 
недоверие“ 

0,828 0,080 0,823 10,33 0,000 

Модератор 
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,036 0,003 –1,023 –12,4 0,000 

a. Зависима променлива „Възприеман стрес“;
b. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Институционално недоверие“, 

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“
 
И при тази зависима променлива, Модел 1 (с „Институцио-

нално недоверие“ като единствен предиктор) не е статистически 
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значим. В Модел 2, променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ оказва 
известен неголям, статистически значим модерационен ефект върху 
линейното отношение между независима променлива „Институцио-
нално недоверие“ и зависима променлива „Възприеман стрес“. В 
Таблица 20 може да се види, че модерацията оказва влияние върху 
(обяснява) 26 процента от вариацията в това отношение. 

Като цяло, резултатите от извършените линейно-регре-
сионни анализи показват, че променливи „Резилианс“ и „Пе-
симизъм/оптимизъм“ имат слаби модериращи ефекти върху 
линейното отношение между независима променлива „Инсти-
туционално недоверие“ и трите зависими променливи. Тези 
ефекти се простират в диапазона между 19 и 31 процента обяснена 
вариация. Все пак, трябва да се отбележи, че модерационните 
ефекти на „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ са по-силно 
изразени при зависими променливи „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“ в сравнение с „Депресия“. Отрицателните регресионни кое-
фициенти Бета (β) на двата модератора и при трите зависими про-
менливи показват, че първите и последните се намират в обратно-
пропорционално отношение: при нарастване на резилианса и оп-
тимизма, нивата на депресия, тревожност и стрес се понижават, и 
обратно. Всички тези резултати дават необходимото основание 
да се приеме, че Хипотеза 3 се потвърждава, но в слаба степен. 

 
4.4. Резултати от тестването на Хипотеза 4:  

Резилиансът и Песимизмът/Оптимизмът модерират 
връзката между ограничената (или напълно блокирана) 
възможност за лично деятелство и упражняване  
на индивидуален контрол в ежедневен житейски план  
и възникването на психични проблеми и заболявания  
в условията на актуалната пандемия от коронавирус. 
При индивидите с високи оптимизъм и резилианс  
се наблюдават по-ниски нива на депресия, тревожност 
и възприеман стрес в контекста на заложената  
предпоставка, и обратно 

4.4.1. Статистически анализи на модериращия ефект на 
променлива „Резилианс“ 

Както при тестването на Хипотеза 3 (вж. по-горе), модери-
ращата роля на променлива „Резилианс“ във връзката между лип-
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сата на лично деятелство и възникването на психични проблеми в 
условията на пандемията бе изследвана посредством линейно-
регресионни анализи. В тях бяха сравнени ефектите и обяснената 
вариация на два прогностични модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Липса на лично деятелство“; 
Модел 2: скала „Липса на лично деятелство“ и нейната ин-

теракция със скала „Резилианс“ в качеството ѝ на модератор. 
Резултатите от регресионния анализ на ефекта на модера-

тор „Резилианс“ спрямо независима променлива „Лично деятелс-
тво“ и зависими променливи „Депресия“, „Тревожност“ и „Възп-
риеман стрес“ са представени в Таблици 22 – 27 (с кратки комен-
тари към тях). 

От таблици 22 и 23 може да се види, че и двата модела (със 
и без модератор) са статистически значими. Това е донякъде 
очаквано в контекста на установената при Хипотеза 2 статисти-
чески значима линейна връзка между независимата и трите зави-
сими променливи18. В Модел 2, променлива „Резилианс“ оказва 
известен неголям, статистически значим модерационен ефект 
върху линейното отношение между независима променлива 
„Липса на лично деятелство“ и зависима променлива „Депресия“. 
Таблица 22 показва, че модерацията оказва влияние върху (обяс-
нява) 22 процента от вариацията в това отношение. Трябва да се 
отбележи, че коефициентът на стандартна грешка при модератора 
е много по-нисък в сравнение с тези на независимата променлива 
и в двата модела. Това говори, че Модел 2 има по-висока прог-
ностична сила в сравнение с Модел 1.  

 
  

                                                            
18 За разлика от „Институционално доверие“, скала „Липса на лично 
деятелство“ има невисоки, но статистически значими корелации с „Деп-
ресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ (съответно r = 0,19,  
r = 0,22 и r = 0,28; p < 0,001).  
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Таблица 22. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Депресия“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка 
на изчислението 

1 0,194a 0,038 0,036 7,912 
2 0,471b 0,222 0,219 7,123 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
 

Таблица 23. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Депресия“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд.
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 2,857 1,321  2,16 0,031
Скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

0,112 0,026 0,194 4,29 0,000 18,417 0,000b 

2 

(Константа) 5,033 1,207  4,17 0,000

66,732 0,000c 

Скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

0,347 0,032 0,604 10,72 0,000

Модератор 
„Резилианс“ 

–0,014 0,001 –0,593 –10,52 0,000

a. Зависима променлива „Депресия“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
 

Таблица 24. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка 
на изчислението 

1 0,226a 0,051 0,049 12,128 
2 0,600b 0,360 0,357 9,970 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
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Таблица 25. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Нес-
танд. 
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 33,645 2,024  16,62 0,000
Скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

0,200 0,040 0,226 5,02 0,000 25,211 0,000b 

2 

(Константа) 37,998 1,689  22,50 0,000

131,664 0,000c 

Скала „Лип-
са на лично 
деятелство“ 

0,671 0,045 0,757 14,80 0,000

Модератор 
„Резилианс“ 

–0,028 0,002 –0,769 –15,03 0,000

a. Зависима променлива „Тревожност“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
 
Както при зависима променлива „Депресия“, двата модела 

(със и без модератор) за „Тревожност“ са статистически значими. 
В Модел 2, променлива „Резилианс“ оказва от неголям към уме-
рен, статистически значим модерационен ефект върху линейното 
отношение между независима променлива „Липса на лично дея-
телство“ и зависима променлива „Тревожност“. Модерацията 
оказва влияние върху (обяснява) 36 процента от вариацията в 
това отношение. И в този случай, че коефициентът на стандартна 
грешка при модератора е много по-нисък в сравнение с тези на 
независимата променлива и в двата модела. Това показва, че Мо-
дел 2 има по-висока прогностична сила в сравнение с Модел 1.  

И тук, двата модела (със и без модератор) са статистически 
значими. В Модел 2, променлива „Резилианс“ оказва от неголям 
към умерен, статистически значим модерационен ефект върху 
линейното отношение между независима променлива „Липса на 
лично деятелство“ и зависима променлива „Възприеман стрес“. 
Модерацията оказва влияние върху (обяснява) 33 процента от 
вариацията в това отношение. Таблица 27 показва, че коефициен-
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тът на стандартна грешка при модератора е много по-нисък в 
сравнение с тези на независимата променлива и в двата модела. 
Това означава, че Модел 2 има по-висока прогностична сила в 
сравнение с Модел 1.  

 
Таблица 26. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка 
на изчислението 

1 0,284a 0,081 0,079 8,897 
2 0,578b 0,335 0,332 7,577 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
  

Таблица 27. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
грешка

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 11,077 1,485  7,46 0,000
Скала „Липса 
на лично 
деятелство“ 

0,188 0,029 0,284 6,42 0,000 41,177 0,000b 

2 

(Константа) 14,018 1,284  10,92 0,000

117,695 0,000c 

Скала „Липса 
на лично  
деятелство“ 

0,06 0,034 0,765 14,68 0,000

Модератор 
„Резилианс“ 

–0,019 0,001 –0,697 –13,36 0,000

a. Зависима променлива „Възприеман стрес“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Резилианс“ 
 
 



121 

 
4.4.2. Статистически анализи на модериращия ефект на 

променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 

Бяха извършени линейно-регресионни анализи, в които бя-
ха сравнени ефектите и обяснената вариация на два прогностични 
модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Липса на лично деятелство“; 
Модел 2: скала „Лично деятелство“ и интеракцията ѝ със 

скала „Песимизъм/Оптимизъм“ в качеството ѝ на модератор. 
Резултатите от регресионния анализ на ефекта на модера-

тор „Песимизъм/Оптимизъм“ спрямо независима променлива 
„Лично деятелство“ и зависими променливи „Депресия“, „Тре-
вожност“ и „Възприеман стрес“ са представени в Таблици 28 – 33 
(с кратки коментари към тях). 

И двата модела (със и без модератор) са статистически зна-
чими. В Модел 2, променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ оказва 
известен неголям, статистически значим модерационен ефект 
върху линейното отношение между независима променлива 
„Липса на лично деятелство“ и зависима променлива „Депресия“. 
Таблица 28 показва, че модерацията оказва влияние върху (обяс-
нява) 25 процента от вариацията в това отношение. Трябва да се 
отбележи, че коефициентът на стандартна грешка при модератора 
е много по-нисък в сравнение с тези на независимата променлива 
и в двата модела. Това говори, че Модел 2 има по-висока прог-
ностична сила в сравнение с Модел 1.  

 
Таблица 28. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-

регресионни модела при зависима променлива „Депресия“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка на 

изчислението 
1 0,194a 0,038 0,036 7,912 
2 0,500b 0,250 0,247 6,992 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
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Таблица 29. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Депресия“  

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 2,857 1,321  2,163 0,031 
Скала „Липса 
на лично 
деятелство“ 

0,112 0,026 0,194 4,292 0,000 18,417 0,000b 

2 

(Константа) 3,164 1,167  2,710 0,007 

78,048 0,000c

Скала „Липса 
на лично 
деятелство“ 

0,532 0,043 0,926 12,33 0,000 

Модератор 
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,017 0,001 –0,865 –11,51 0,000 

a. Зависима променлива „Депресия“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 

Таблица 30. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка на 

изчислението 
1 0,226a 0,051 0,049 12,128 
2 0,532b 0,283 0,280 10,553 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 
Както и при „Депресия“, двата модела (със и без модера-

тор) са статистически значими. В Модел 2, променлива „Песими-
зъм/Оптимизъм“ оказва известен неголям, статистически значим 
модерационен ефект върху линейното отношение между незави-
сима променлива „Липса на лично деятелство“ и зависима про-
менлива „Тревожност“. Таблица 30 показва, че модерацията 
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оказва влияние върху (обяснява) 28 процента от вариацията в 
това отношение. И в този случай, коефициентът на стандартна 
грешка при модератора е много по-нисък в сравнение с тези на 
независимата променлива и в двата модела. Това говори, че Мо-
дел 2 има по-висока прогностична сила в сравнение с Модел 1. 
 
Таблица 31. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Тревожност“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд. 
β 

Станд.
грешка

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 33,645 2,024  16,62 0,000
Скала „Липса 
на лично  
деятелство“ 

0,200 0,040 0,226 5,02 0,000 25,211 0,000b 

2 

(Константа) 34,141 1,762  19,38 0,000

92,424 0,000c

Скала „Липса 
на лично  
деятелство“ 

0,879 0,065 0,991 13,49 0,000

Модератор 
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,028 0,002 –0,904 –12,31 0,000

a. Зависима променлива „Тревожност“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 
Както и при предходните зависими променливи, и тук два-

та модела (със и без модератор) са статистически значими. В Мо-
дел 2, променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ оказва известен не-
голям, статистически значим модерационен ефект върху линей-
ното отношение между независима променлива „Липса на лично 
деятелство“ и зависима променлива „Тревожност“. Таблица 32 
показва, че модерацията оказва влияние върху (обяснява) 28 про-
цента от вариацията в това отношение. И в този случай, коефици-
ентът на стандартна грешка при модератора е много по-нисък в 
сравнение с тези на независимата променлива и в двата модела. 
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Това говори, че Модел 2 има по-висока прогностична сила в 
сравнение с Модел 1. 

 
Таблица 32. Общ вид (резюме) на резултатите от двата линейно-
регресионни модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Резюме на моделите 
Модел R R-Квадрат Коригиран 

R-Квадрат 
Стандартна грешка на 

изчислението 
1 0,284a 0,081 0,079 8,897 
2 0,589b 0,347 0,344 7,507 
a. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 

Таблица 33. Регресионни коефициенти и дисперсионен анализ  
на двата модела при зависима променлива „Възприеман стрес“ 

Линейно-
регресионен 

модел 

Не-
станд.
β 

Станд.
греш-
ка 

Станд. 
β 

t Sig. ANOVAa

F Sig. 

1 

(Константа) 11,077 1,485  7,46 0,000
Скала „Липса 
на лично 
деятелство“ 

0,188 0,029 0,284 6,42 0,000 41,177 0,000b 

2 

(Константа) 11,473 1,253  9,15 0,000

124,289 0,000c 

Скала „Липса 
на лично 
деятелство“ 

0,729 0,046 1,104 15,74 0,000

Модератор 
„Песимизъм/ 
Оптимизъм“ 

–0,022 0,002 –0,968 –13,81 0,000

a. Зависима променлива „Възприеман стрес“; 
b. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“; 
c. Предиктори: (Константа), Скала „Липса на лично деятелство“,  

Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ 
 
Резултатите от извършените линейно-регресионни ана-

лизи показват, че променливи „Резилианс“ и „Песими-
зъм/Оптимизъм“ имат умерени, статистически значими мо-
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дериращи ефекти върху линейното отношение между незави-
сима променлива „Липса на лично деятелство“ и трите зави-
сими променливи. Модериращото действие на резилианса обяс-
нява 22, 36 и 34 процента от вариацията съответно по „Депре-
сия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“. Модератор „Песими-
зъм/Оптимизъм“ обяснява съответно 25, 28 и 34 процента от ва-
риацията съответно по трите зависими променливи. Отрицател-
ните коефициенти Бета (β) на двата модератора и при трите зави-
сими променливи показват, че първите и последните се намират в 
обратно-пропорционално отношение: при нарастване на резили-
анса и оптимизма, нивата на депресия, тревожност и стрес се по-
нижават, и обратно. Получените резултати дават необходимото 
основание да се приеме, че Хипотеза 4 като цяло се потвърж-
дава, макар и в невисока (слаба към умерена) степен.  

 
5. Обсъждане на резултатите от изследването 

5.1. Хипотеза 1 

Констатира се базисно (изходно) високо ниво на недове-
рие на ИЛ в обществените институции, в контекста на про-
вежданите от тях политики и налагани социални мерки за 
справяне с пандемията. Получените статистически значими 
честотни разпределения по някои ключови айтеми, визиращи 
директно проблема с институционалното доверие показват, че 
повече от две трети от всички участници в изследването имат 
негативни нагласи към властите и медиите у нас. Тези нега-
тивни нагласи се отнасят до действията на обществените инсти-
туции (вкл. медиите) както по отношение на управлението на 
пандемията по принцип, така и относно по-частичен аспект на 
последното като ваксинирането срещу коронавирус.  

Резултати от извършените Т-тестове за независими групи 
не установиха статистически значима (т.е., емпирично достовер-
на) причинно-следствена връзка между степента на институцио-
нално недоверие и нивото на психични проблеми като депресия, 
тревожност и стрес. По всяка вероятност, обаче, тази констатация 
е валидна само в случаите, когато доверието в институциите се 
оценява на едно общо, генерализирано ниво, т.е., когато айтемно-
то съдържание не визира по-конкретни и по-детайлни аспекти на 
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провежданите политики и налагани социални мерки. Това от своя 
страна би могло да нивелира разликите между отговорите на ИЛ, 
които се описват като здрави и онези, които съобщават за опре-
делени психични проблеми. 

Когато проблемът с доверието в институциите бъде изслед-
ван в контекста на специфичен проблем с широк обществен резо-
нанс, каквато е инициативата за масово ваксиниране срещу коро-
навирус, се констатира ясно наличието на връзка между доверие-
то и определени психични проблеми. Казано по друг начин, роля-
та на институционалното недоверие за възникването на опреде-
лени психични проблеми се наблюдава ясно и отчетливо тогава, 
когато то бъде обвързано със, и разглеждано в контекста на от-
ношението към конкретна социално-значима тема каквато е вак-
синирането. От тази перспектива, ИЛ, които имат по-високо 
ниво на институционално доверие показват по-ниски нива на 
тревожност и възприеман стрес за разлика от онези, които 
показват по-ниско доверие (или пълно недоверие) в институ-
циите. Липсата на статистически значими разлики между двете 
обособени номинални групи (подкрепящи и отхвърлящи вакси-
нирането) по зависима променлива „Депресия“ вероятно се дъл-
жи на това, че депресията традиционно се обяснява с по-
дълбинни и устойчиви предиспозиции и процеси в психичната 
динамика, т.е., такива, които са в по-голяма степен личностно, а 
не ситуативно детерминирани. В сравнение с тях, тревожността 
и стреса по дефиниция са непосредствените отговори-реакции 
на (преобладаващо) външни стимули и събития, каквито в случая 
са и социално-политическите действия на обществените институ-
ции. Не всички индивиди са предразположени към отключване на 
депресивни състояния вследствие на негативни преживявания, но 
всички хора, поради еволюционното си „програмиране“ са 
склонни да реагират непосредствено с повишена тревожност и 
стрес в ситуации на възприети и субективно оценени външни 
заплахи или опасности. Тук, разбира се, трябва да се припомни 
принципната клинично-психологична постановка, че тревож-
ността при определени условия би могла да прерасне от ситуа-
тивна реакция в по-трайно и дори хронично състояние. При всич-
ки положения, обаче, повишената тревожност е един от харак-
терните, първични психо-емоционални отговори на негативни, 
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възприемани като потенциално опасни външни ситуации (вж. 
Раздел I/2.4 и 2.6).  

Липсата на статистическа значимост в отношението между 
институционалното недоверие и депресията показва, че по всяка 
вероятност, ИЛ от извадката не преживяват възприеманото и 
оценявано от тях като неефективно поведение на институции-
те като значима загуба по начините, описани във въведението 
на това изследване. Както бе коментирано там, в тежки общест-
вени ситуации, които са извън сферата на личния им контрол, 
хората естествено се обръщат към институциите и техните лиде-
ри като към своеобразни „родителски фигури“. Последните 
обикновено са възприемани като социално ефикасни (в смисъла, 
който Бандура придава на понятието; Bandura, 2001), т.е., като 
способни да се справят адекватно и успешно с предизвикателст-
вата. Така, институциите биват натоварени и с имплицитното 
очакване да удържат страховете и другите негативни емоции и да 
създават усещане за сигурност, защитеност и предсказуемост 
(напр., като зададат ясна обяснителна рамка и функционални, 
ефективни социални алгоритми). Когато това не се случи, или се 
случва неконсистентно и дори хаотично, рискът от възникване на 
психични проблеми като депресия и тревожност би могъл да се 
повиши, именно защото загубата на доверие към институциите се 
приравнява несъзнавано на психично ниво със загубата на добър 
обект, която, както вече бе дискутирано, е потенциално (или ре-
ално) патогенна. Тук е моментът да се направи много важното 
теоретично уточнение, че веро-ятността от отключване на деп-
ресивна симптоматика по дефиниция предполага наличието на 
преобладаващо позитивни (по-точно казано, амбивалентни) въз-
приятия за значимия обект19. 

В този смисъл, установената липса на връзка между инсти-
туционалното доверие и депресията най-вероятно се обяснява с 
факта, че българските граждани като цяло (респективно и ИЛ 
от настоящата извадка) имат преимуществено негативна наг-
ласа към обществените институции и към представляващите ги 

                                                            
19 За повече информация относно психодинамичните концепции за деп-
ресията, вж. Freud (1917); Fairbairn (1952) и Klein (1937, 1946, 1952). 
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лидери. Те са склонни да ги възприемат като недобронамерени и 
незаинтересовани от нуждите на хората, като движени от корист-
ни задкулисни интереси и поради това – като неспособни да от-
говорят на изконно предявяваните към тях социални очаквания и 
изисквания. Това са някои от типичните характеристики, с които 
големите психодинамични автори описват патогенното психо-
емоционално въздействие на лошия значим обект. При такива 
обстоятелства, негативното отношение, проявявано от последния, 
бил той родител, социална група или институция, по-лесно по-
ражда преживяване за базисна несигурност и незащитеност. Те на 
свой ред е много по-вероятно за отключат повишени нива на тре-
вожност и стрес, защото, както вече бе изтъкнато, последните са 
естественият, първичен отговор на субективно възприемани зап-
лахи и опасности.  

Констатираната достоверна причинно-следствена връзка 
между институционалното недоверие и тревожността и стреса 
вероятно се дължи на по-високите очаквания, които имат хората 
към властите за това да се погрижат за тях, особено в актуалните 
неблагоприятни условия. Както посочва и Бандура (Bandura, 
2001), когато се чувстват лично неспособни (неефикасни) да се 
справят, хората разчитат на това някой друг да взема важните за 
тях решения в трудни и тежки социални ситуации (т.е., склонни 
са да делегират деятелството на външни агенти). Едновременно с 
това, обаче, тревожността и стреса се поддържат и от възп-
риятието, че властите не правят онова, което обективно се 
очаква от тях. Това на свой ред рефлектира и върху степента на 
увереност, сигурност и защитеност на хората за това, че държава-
та ще се погрижи за тях и ще реши проблемите им. Тук са напъл-
но уместни и релевантни констатациите на Крумова и Христова 
(2020) за това, че приписването на локуса на контрола на външен 
авторитет (в случая – здравните институции и специалисти) е 
напълно приравнено с приписването на локуса на контрол на 
шанса в изследваната от тях извадка. Според авторите, тази из-
ненадваща тенденция най-вероятно би могла да се обясни с оп-
ределени социални и политически причини (напр., с пониженото 
доверие на българските изследвани лица към обществените инс-
титуции по принцип). От гледна точка на всичко това, хората, 
които нямат позитивни очаквания към властите, т.е., демонстри-
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рат по-ниско ниво на доверие, показват съответно по-високи нива 
на тревожност и възприеман стрес, тъй като за тях липсата на 
доверие, липсата на яснота по отношение на бъдещето им, както 
и разнопосочните, често променящи се мерки провокират усеща-
не за базисна несигурност. 

От друга страна, е много вероятно статистически значимата 
разлика между групите от привърженици и противници на вакси-
нирането по скали „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ да се 
обяснява и с факта, че темата за ваксините, поради подчертаната 
си здравна ориентация засяга по-базисни, екзистенциални и лич-
ностно детерминирани преживявания за сигурност или несигур-
ност на ИЛ. Последните по теоретична дефиниция са определя-
щи и за възникването на по-силни или дори устойчиви тревож-
ностни състояния. В контекста на вярването, че ваксините ще те 
предпазят от заразяване и ще предотвратят вероятността от по-
тежко протичане на болестта при евентуално заразяване, кара 
хората, подкрепящи ваксинирането да се чувстват по-защитени и 
сигурни, респективно да изпитват по-ниски нива на тревожност. 
И обратното, изследваните лица, които не вярват в ползите от 
ваксинацията и това, че тя по-скоро нарушава правото им на ли-
чен избор изпитват по-силни вътрешни конфликти, съмнения и 
несигурност, които респективно повишават тревожността им.  

Статистически значимите разлики в нивата на тревожност и 
стрес между привържениците и противниците на ваксинирането 
правят напълно резонно и логично допускането, че когато изс-
ледваните лица са уверени в това, че държавните институции 
защитават тяхното здраве чрез въвеждането на определени мерки 
и чрез процеса на ваксинация, те се чувстват по-малко тревожни 
и стресирани, тъй като при тях усещането за сигурност и защите-
ност е по-силно изразено. И обратно, когато хората изпитват 
съмнение, недоверие, отричат ваксините, тъй като смятат, че те 
по-скоро вредят на здравето им или ограничават възможността 
им за избор, те показват и по-високи нива на тревожност и стрес. 
В немалка степен, за нивото на недоверие в контекста на темата 
за ваксините допринася и усещането, че по някакъв начин се на-
рушават гражданските права и правото на личен избор. Допълни-
телно това се подсилва и от недоверието на хората изобщо в ця-
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лостната политика, водена от правителствата и усещането за хао-
тичност и неяснота. 

Горните резултати се репликират и когато се съпоставят 
средните стойности по трите зависими променливи на категориал-
ни групи „Институционално доверие/подкрепа на ваксинирането“ 
и „Институционално недоверие/отричане на ваксинирането“. Вто-
рата група има по-високи средни стойности ,т.е., съобщава за по-
високи нива на тревожност и стрес. Тези резултати могат да бъдат 
обяснени с факта, че липсата на институционално доверие генери-
ра и висока степен на съмнение и несигурност по отношение на 
мерките, които се предприемат за овладяване на кризата. Процесът 
на ваксинация е част от цялостната политика за овладяване и спи-
ране на разпространението на вируса, както и за по-лекото проти-
чане на заболяването при заразяване. Когато хората генерално се 
съмняват и не вярват на властите, няма и как да приемат и да 
одобряват и отделната мярка, каквато е ваксинацията. 

Потвърди се допускането, че в условия на криза, особено с 
размерите на пандемията от коронавирус и нейния необичаен ха-
рактер, предприетите антикризисни мерки предвид отсъствието на 
доверие в институциите, които ги въвеждат и прилагат, провокират 
редица проблеми в обществото, генериращи високи равнища на 
стрес и тревожност, тревожност провокирана и от страха за здра-
вето и живота, и от неизвестността и това, което може да се случи 
в близко бъдеще. Тревожността, която нерядко се преживява като 
заплаха, е резултат и от нарушения баланс между средата и ресур-
сите на личността за удовлетворяване на потребностите ѝ. Всички 
тези констатации налагат общия извод, че Хипотеза 1 се пот-
върждава частично, в контекста на по-специфичен критерий-
измерител на недоверието в институциите, само по отношение 
на тревожността и възприемания стрес. 

 
5.2. Хипотеза 2 

Установява се ясна каузална връзка между преживява-
нето за ограничена или липсваща възможност за упражняване 
на лично деятелство в условията на коронавирусната панде-
мия и психични проблеми като депресия, тревожност и стрес. 
Резултатите от извършените параметрични дисперсионни анализи 
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и непараметричен тест показват, че между средните стойности по 
трите зависими променливи – „Депресия“, „Тревожност“ и „Възп-
риеман стрес“ на обособените категориални групи от ИЛ с ниски, 
умерени и завишени/високи резултати по скала „Липса на лично 
деятелство“ има статистически значими разлики. Средните на гру-
пата с ниски резултати са значително по-малки в сравнение с тези 
на останалите две групи, като разликата спрямо групата със зави-
шени/високи резултати е най-голяма.  

Получените резултати показват, че хората, които не изпит-
ват трудности и проблеми в упражняването на лично деятелство 
и контрол в условията на коронавирусната пандемия имат значи-
телно по-ниски средни стойности по индексите за депресия, тре-
вожност и стрес. Тоест, те отричат наличието на (или съобщават 
за значително по-ниски) признаци на тези три психопатологични 
състояния. В сравнение с тях, хората, които споделят за трудност 
или дори невъзможност да упражняват тази базисна способност в 
ежедневието си поради наложените социални или други ограни-
чения имат осезателно по-високи средни стойности по същите 
индекси. Това на практика означава, че при последната група, 
признаците и симптомите на трите изследвани клинико-
психологични синдрома са най-силно проявени.  

Получените резултати кореспондират с теоретичната пос-
тановка на Албърт Бандура, че способността за лично деятелс-
тво е много важна предпоставка за култивирането и поддър-
жането на усещане за лична ефикасност, а оттам – и на пре-
живяването за психично благополучие. Както вече бе посочено, 
способността за лично деятелство отразява капацитета и ресур-
сите на хората да упражняват контрол върху същността и 
качеството на живота си (Bandura, 1977a, 1999, 2001; вж. Раз-
дел IV/1). Нейното нарушаване е предпоставка за възникването 
на сериозни психични проблеми, свързани с интензивни негатив-
но-емоционални преживявания като депресия, тревожност, стрес, 
фрустрация и гняв. Както вече бе изтъкнато, тази теза се подкре-
пя индиректно и от възгледите на редица изследователи-
теоретици в полето на психодинамичната парадигма (вж. Клайн, 
2005; Faribarin, 1952; Guntrip, 1969; Klein, 1937, 1946, 1948; 
Kohut, 1971, 1977; Mahler, Pine & Bergman, 1975; Seinfeld, 1996). 
Всички те отчитат фундаменталното значение на личностната 
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диференциация и автономност, постигната или нарушена в хода 
на психичното развитие, като базисна предпоставка за респек-
тивното наличие на психично здраве или психопатология.  

Важно е да се има предвид, че резултатите от изследване-
то на Хипотеза 2 са индикативни за действието на ситуатив-
ни, външни негативни фактори и механизми, които са пре-
допределени от моментните социални ограничения, въведени 
като част от мерките за овладяване на негативните развития 
и ефекти от пандемията. Както показват и експериментите вър-
ху заучената безпомощност (Abramson, Seligman & Teasdale, 
1978; Hiroto, 1974; Seligman & Maier, 1967), когато дадени мерки, 
налагани на хората „отгоре“ с цел упражняване на социален кон-
трол носят елемент на наказание (т.е., въвеждане на негативен 
и/или отнемане на позитивен стимул), хората са изложени на 
сериозен риск от възникване на психична симптоматика и дори 
по-тежка психопатология, когато нямат достъпни, адекватни по-
веденчески алтернативи, посредством които да компенсират не-
гативните социални ефекти на психично ниво. Тази негативна 
тенденция, обаче, би могла да бъде преустановена или трансфор-
мирана в позитивна посока, ако бъдат изменени преобладаващи-
те условия на средата по начини, които могат да възстановят 
инструменталната стойност на компетенциите, които хората по 
принцип притежават (Bandura, 1977a).  

Резултатите на трите групи ИЛ по зависима променлива 
„Депресия“ следва да се интерпретират с повишено внимание, 
тъй като разпределението на получените стойности по нея е 
твърде нехомогенно и силно изместено към напълно неутралния 
(нулев) и ниските (от 1 до 10 сурови точки) резултати. Съгласно 
указанията за интерпретация на резултатите, дадени в тестовото 
ръководство на Въпросник BDI-II, стойностите между 0 и 10 су-
рови точки се приемат за нормални, т.е., те са индикативни за 
липсата на явна, открита депресивна симптоматика. На практика, 
70% от всичките 471 ИЛ попадат в този диапазон. Такова разпре-
деление на стойностите по скала „Депресия“ може да се очаква 
при изследването на извадка от преобладаващо нормални инди-
види. Съответно, 70% от лицата в трите категориални групи спо-
ред резултата по „Липса на лично деятелство“ са с нормален ре-
зултат по „Депресия“.  
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В този смисъл, получените разлики в средните стойности на 
трите категориални групи по зависима променлива „Депресия“ по-
скоро следва да се възприемат по-скоро като флуктуации в рамки-
те на определени оплаквания от депресивния спектър, които се 
приемат за нормални и често срещани при психично здрави инди-
види. Показателно е, че трите категориални групи имат най-малки 
разлики между средните си стойности по „Депресия“ (в интервала 
от 2 до 4 пункта), докато разликите между средните им по „Тре-
вожност“ и „Възприеман стрес“ са много по-големи (съответно в 
интервалите от 5 до 9 и от 5 до 7 пункта). Всичко това налага изво-
да, че нивото (остротата) на депресивни симптоми вследствие 
на нарушената възможност за лично деятелство в пандемични 
условия е много по-ниско в сравнение с нивата на тревожност 
и стрес.20 Вероятните клинично-психологични причини за тази 
разлика вече бяха коментирани при обсъждането на Хипотеза 1 
(вж. по-нагоре).  

Трябва да се отбележи, обаче, че за разлика от институцио-
налното доверие, преживяването за нарушено или блокирано лич-
но деятелство все пак се асоциира с определено, макар и не силно 
изразено ниво на симптоми от депресивния спектър при лицата 
от изследваната извадка. Това прави резонно допускането, че 
нарушената или напълно блокирана възможност за упражняване на 
лично деятелство поради наложените социални мерки за справяне 
с пандемията поражда известни, макар и не твърде интензивни 
преживявания за загуба (в случая – на важен и значим позитивен 
психичен ресурс). Съгласно изложената в Раздел I/3.2 теза, нега-
тивните житейски промени вследствие на пандемията от корона-
вирус неизбежно пораждат чувства за настъпила значима загуба на 
важни източници на психо-емоционална стабилност и благополу-

                                                            
20 Трябва да се отбележи, че разпределенията на стойностите по скали 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“, макар и също изместени надолу към 
ниските стойности, са по-близки до нормалните в сравнение със скала 
„Депресия“. Съответно, средните им са разположени много по-близо до 
средата на съответните абсолютни точкови интервали. Това на свой ред 
означава, че измерваните симптоми на тревожност и стрес са изразени в 
много по-широк вариативен диапазон.  
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чие, поради прекъсване или изчезване на редица позитивни и 
смислени преживявания за хората. Както вече бе посочено в об-
съждането на Хипотеза 1, социалните институции по принцип не се 
разпознават от хората у нас като източник на такива позитивни и 
смислени преживявания (напр., в смисъла на материална стабил-
ност и социална сигурност). Поради това, те изначално биват възп-
риемани като неспособни да изпълняват ролята на добър обект във 
времена на повишена обществена несигурност и нестабилност. За 
разлика от институциите, обаче, възможността (способността) за 
упражняване на лично деятелство, в качеството му на психичен 
(т.е. собствен личностен) ресурс представлява психологичен фе-
номен с високи субективни стойност и ценност. Това на свой ред 
предопределя и наличното преживяване за загуба, наблюдавано 
под формата на достоверна, макар и не твърде силна връзка между 
неговото нарушаване и депресията. 

Горните теоретични обяснения неизбежно пораждат въпро-
са, какви са конкретните психологични механизми и други кау-
зални пътеки, които биха могли да обяснят отключването на сим-
птоми на тревожност и стрес в резултат от нарушеното (липсва-
що) лично деятелство? Дефиницията и общите диагностични 
параметри на тревожността като клинично състояние вече бяха 
представени в Раздел I/2.6. В допълнение към тях, Каплан, Садок 
и Греб (Kaplan, Sadock & Grebb, 1994) отбелязват, че тревожност-
та би могла да възникне и в резултат от едновременното действие 
на интрапсихични или социално-психологични тенденции, които 
се намират в конфликт една с друга и по този начин нарушават 
вътрешния адаптивен баланс на личността. Хората са естествено 
предразположени да реагират с повишена тревожност, когато 
такъв един конфликт е трудно (или невъзможно) да бъде разре-
шен по някакъв начин (напр., по посока на една от възможните 
алтернативи).  

Както вече бе посочено в Раздел I/2.4, стресът представля-
ва неопределена, независеща от спецификата на конкретния сти-
мул физиологична или психична възбуда, пораждаща необходи-
мостта от определени приспособителни промени, с цел възстано-
вяване на нормалното състояние на организма и/или психиката. 
Като цяло, стресът и неговите характерни отговори („борба, бягс-
тво или вцепеняване“) се свързва по-отчетливо с реакцията на 
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страх от възникнала или непосредствено очаквана реална опас-
ност (вж. Раздел I/2.6). По принцип, стресът може да възникне 
под въздействието както на позитивни, така и на негативни сти-
мули (стресори). Към последните, разбира се, могат да бъдат 
причислени и източниците на интрапсихичен или социално-
психологичен конфликт. Когато стресорите довеждат до трайни, 
устойчиви психични/психо-соматични нарушения или уврежда-
ния, обаче, стресът вече се дефинира и разглежда като вредящ 
(Христова, 2014). 

Идеята за ролята на психичния конфликт в динамиката на 
психопатологични състояния като тревожността и стреса е близка 
до концепцията на Грегъри Бейтсън и колеги (Bateson et al., 1956) 
за т.нар. „двойна връзка“ (англ., double-bind), развита в полето на 
семейно-системната парадигма. Те я описват като психопатоге-
нен социално-отношенчески механизъм, при който към даден 
индивид се отправят две несъвместими (или много трудно съв-
местими) едно с друго, взаимно изключващи се послания21 (осо-
бено – искания, очаквания, претенции и пр.) и той/тя не може 
да коментира обратно несъстоятелността им или да въздейст-
ва по друг начин обратно върху нея.  

Теорията за двойната връзка е особено сполучливо прило-
жима като обяснение на конкретните механизми, които обуславят 
тревожността и стреса в резултат от нарушеното (липсващо) лич-
но деятелство поради пандемичните ограничения. Може да се 
твърди, че с въвеждането на всички социални и други противое-
пидемични мерки, хората се оказаха въвлечени в двойна връзка 
под формата на следните две много трудно съвместими социални 
послания-изисквания, които явно или имплицитно бяха предяве-
ни към тях: а) да спазват по заповед социалните ограничения и 
забрани въпреки всички произтичащи от тях затруднения или 
дори кризи и б) да продължат ефективно да работят в своите об-
ласти, да родителстват, да творят, да учат и да се справят с всич-
ки ежедневни предизвикателства както преди (т.е., да продължат 
да функционират пълноценно от позицията на ненарушено лично 
деятелство). Респективно, проблематичното съчетаване на двете 
                                                            
21 Т.е. социални източници на психичен конфликт. 
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изисквания, особено при ултимативния характер на първото, ся-
каш по подразбиране не подлежеше на обществен дебат и (евен-
туално) – на някакъв обществен договор.  

Напълно ясно е за всички, че сериозни предизвикателс-
тва като тази пандемия неизбежно налагаха ответни реши-
телни кризисни мерки. Въпреки това, тези мерки можеха да 
бъдат оптимизирани чрез по-доброто им адаптиране към конк-
ретните проблеми и нужди на хората, ако последните бяха по-
детайлно проучени, т.е., „чути“. Това се отнася особено за онези 
аспекти от ежедневието на хората, които в най-голяма степен 
влияят върху психичното им здраве и благополучие.  

Получените резултати от тестването на Хипотеза 2 поста-
вят и въпроса за това как би могла да се обясни наблюдаваната 
като цяло по-ясна и директна връзка между нарушеното лично 
деятелство и депресията, тревожността и стреса, в сравнение с 
институционалното доверие? 

По-слабата обяснителна сила на институционалното дове-
рие, когато то бива оценявано на едно общо, недиференцирано 
ниво вече бе обсъдена. Дори когато бива изследвано и измерено в 
по-конкретни свои проявления, обаче, недоверието в институци-
ите е по-скоро специален вид социална нагласа. Въпреки ясно 
изразените си когнитивни и афективни компоненти, то все пак не 
заема толкова централно, ключово място в психичния живот на 
хората колкото усещането за упражняване на лично деятелство. 
Въпреки безспорните негативни ефекти, които произвежда, инс-
титуционалното недоверие по всяка вероятност не представля-
ва толкова значим и решаващ фактор за психичната регулация и 
благополучие на индивида. Именно поради тази причина, то не 
оказва и толкова съществено неблагоприятно влияние върху пси-
хичното здраве.  

Във всеки случай, патогенното влияние на недоверието в 
обществените институции в контекста на пандемията в никакъв 
случай не бива да се подценява. Както бе посочено в Раздели I/3.3 
и IV/1, психично здравите хора, с принципно позитивни стилове 
на когнитивна оценка и конструктивни, ефективни стратегии за 
справяне, също не са „имунизирани“ срещу риска, произтичащ от 
твърде продължителното излагане на негативни въздействия от 
външната среда, върху които те не могат пряко да влияят.  
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Получените резултати от направените статистически ана-
лизи налагат генералния извод, че нарушената или ограничена 
възможност за упражняване на лично деятелство и контрол в 
ежедневието поради условията на пандемията от COVID-19 
води до по-високи нива на депресивни симптоми, тревожност 
и стрес. Те дават необходимото основание да се приеме, че за-
ложената Хипотеза 2 се потвърждава. 

 
5.3. Хипотеза 3 

Установяват се слаби, статистически значими модери-
ращи ефекти на променливи „Резилианс“ и „Песими-
зъм/Оптимизъм“ върху линейното отношение между инсти-
туционалното недоверие и психични проблеми като депреси-
ята, тревожността и стреса. Обяснената вариация в резултат от 
действието на модераторите като цяло не е голяма – от минимум 
19 до максимум 31 процента. Това говори, че двата модератора 
повлияват стойностите по „Депресия“, „Тревожност“ и „Стрес“ (в 
контекста на действието на институционалното недоверие) в диа-
пазона между 19 до 31 процента от всички изследвани случаи. 
Най-висока е обяснената вариация в резултат от модерационния 
ефект на резилианса при зависима променлива „Тревожност“.  

Като цяло, процентите обяснена вариация по „Тревожност“ 
и „Възприеман стрес“ в резултат от действието на модераторите са 
по-високи в сравнение с тези при „Депресия“. Както бе посочено 
при обсъждането на Хипотеза 2, симптомите на тревожност и 
стрес, съобщавани от ИЛ са по-остро изразени в сравнение с тези 
на депресията. Вероятната интерпретация на този факт от клинич-
но-психологична и измервателно-статистическа гледна точка вече 
бе направена в съответните обсъждания на Хипотези 1 и 2.  

Важно е да се подчертае, че регресионните наклони в ли-
нейно-регресионните модели с модератор са негативни, т.е., те се 
намират в обратно-пропорционално отношение с трите зависими 
променливи. Това показва, че модериращите ефекти на резили-
анса и оптимизма се проявяват по посока на редуциране ни-
вата на психични проблеми, измервани от трите зависими 
променливи. Това e напълно очаквано и в унисон с теоретичните 
обяснителни модели и концепции за резилианса и оптимизма, в 
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които те се разглеждат като позитивни личностни ресурси, които 
биха могли да понижат и дори да минимизират ефектите на реди-
ца негативни, психо-патогенни житейски фактори (вж. литера-
турния преглед по темата в Раздел IV/1).  

Както бе посочено в Раздел IV/1 и обсъдено по отношение 
на Хипотеза 1, неясните, непоследователни позиции и действия 
на обществените институции у нас пораждат чувства на обърка-
ност и несигурност. Хората виждат, че „значимите фигури“, кои-
то са упълномощили да действат уверено и адекватно от тяхно 
име в конкретната трудна ситуация не изпълняват ефикасно тези 
вменени им роля и функция (Bandura, 2001). Тези чувства на свой 
ред могат да отключат симптоми на тревожност и стрес у част от 
тях. Както става ясно от тестването на Хипотеза 3, обаче, наличи-
ето на по-силни резилианс и оптимизъм биха могли да редуцират 
подобни негативни развития и ефекти.  

Емпиричното потвърждение за модериращата функция на 
резилианса и оптимизма в настоящия изследователски дизайн 
кореспондира в теоретичен план с идеите на Лазаръс и Фолкман 
за ролята на първичната и вторична когнитивна оценка в справя-
нето със стреса и други негативни емоционални преживявания 
(Lazarus & Folkman, 1984; вж. Раздел I/3.3 по-горе). 

От гледна точка на базисните, дълбинни измерения на лич-
ностната организация и динамика (вж. Раздел I/3.2), модериращи-
те ефекти на резилианса и оптимизма могат да се обяснят с нали-
чието на интернализиран добър обект, тъй като по същността си 
те представляват много съществени психологични аспекти на 
последния (вж. и Раздел IV/5.4 по-надолу). Съгласно изложената 
в Раздел I/3.2 теза, начините, по които отделните индивиди се 
справят с по-сериозните и тежки житейски проблеми се обус-
лавят от спецификата на личностната им организация и дина-
мика, по-специално – от присъщите конкретни особености на 
обектните ѝ отношения. В конкретния случай на Хипотеза 3 
може да се твърди, че благоприятната роля и функция на интер-
нализирания добър обект се наблюдава под формата на същест-
вуващи резилианс и/или оптимистичен мисловен стил.  

Получените резултати от изследването на Хипотеза 3 водят 
до заключението, че въздействието на модераторите върху кау-
залната връзка между институционалното доверие, от една стра-
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на, и депресията, тревожността и стреса – от друга, не е голямо. 
Като цяло, то е по-силно изразено на нивото на непосредствени 
негативно-емоционални реакции като тревожността и стреса, 
породени от недоверието в институциите в контекста на панде-
мията. Всичко изложено дотук налага извода, че Хипотеза 3 се 
потвърждава, но в слаба степен. 

 
5.4. Хипотеза 4 

Констатират се слаби към умерени, статистически зна-
чими модерационни ефекти на променливи „Резилианс“ и 
„Песимизъм/Оптимизъм“ върху линейното отношение между 
„Липса на лично деятелство“ и трите зависими променливи. 
Обяснената вариация в резултат от действието на модераторите е 
в диапазона от минимум 22 до максимум 36 процента.  

Това на практика означава, че двата модератора повлияват 
стойностите по „Депресия“, „Тревожност“ и „Стрес“ (в контекста 
на действието на липсата на лично деятелство) в диапазона меж-
ду 22 до 36 процента от всички изследвани случаи. Най-висока е 
обяснената вариация в резултат от модерационните ефекти на 
резилианса при зависима променлива „Тревожност“ (36%) и на 
песимизма/оптимизма при зависима променлива „Възприеман 
стрес“ (34%).  

И при тази хипотеза, процентите обяснена вариация по 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ в резултат от действието на 
модераторите са по-високи в сравнение с тези при „Депресия“. 
Както вече бе коментирано в обсъждането на Хипотеза 2, тревож-
ността и стреса се активират по-бързо и са естествения отговор на 
неблагоприятни външни фактори дори и от страна на психично 
здрави индивиди. От друга страна, статистическите разпределения 
на тревожността и стреса са с по-широка индивидуална вариация 
(т.е., двете състояния са проявени в рамките на по-широк клиничен 
континуум). Респективно, ефектите на двата модератора спрямо 
тях се проявяват и върху по-голям процент от ИЛ в извадката.  

 От чисто статистическа гледна точка, както и при Хипоте-
за 2, модериращите ефекти спрямо зависима променлива „Депре-
сия“ следва да се интерпретират с повишено внимание, тъй като 
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дисперсията на последната е нехомогенна и силно изместена към 
стойностите в норма (вж. Раздел IV/4.2 по-нагоре). 

Както при Хипотеза 3, и тук регресионните наклони в мо-
делите с модератор са негативни, което показва, че те се намират 
в обратно-пропорционално отношение с трите зависими промен-
ливи. Тоест, модериращите ефекти на резилианса и оптимизма се 
проявяват по посока на редуциране нивата на психични пробле-
ми, измервани от трите зависими променливи, в контекста на 
негативното въздействие на ограниченото или липсващо лично 
деятелство. Както при институционалното доверие, тези открития 
са релевантни на изложените в Раздели I/3.2 и I/3.3 теоретични 
модели, съгласно които резилиансът и оптимизмът представляват 
позитивни личностно-психични ресурси, подпомагащи индивида 
в справянето му с негативни житейски обстоятелства. В по-
широк концептуален план, резилиансът и оптимизмът кореспон-
дират с идеите на Лазаръс и Фолкман (Lazarus & Folkman, 1984) 
за ключовата роля, която изпълняват обвързаностите, вярвания-
та и позитивните себевъзприятия в първичните и вторични ког-
нитивни оценки и прилаганите копинг-стратегии. От друга стра-
на, двете променливи се вписват като обяснително и функцио-
нално съдържание и в параметрите на по-глобалния психодина-
мичен теоретичен конструкт интернализиран добър обект (вж. 
Клайн, 2005; Klein, 1948, 1975; Kohut, 1971, 1977; Winnicott, 1965, 
1971). Генералното, базисно вярване на човек, че е вътрешно за-
щитен, стабилен, уверен и способен в достатъчна степен да пре-
възмогне житейските трудности, колкото и тежки и вредящи да 
са те (резилианс), принципната нагласа и очакване, че проблемите 
в крайна сметка ще намерят положително разрешение, колкото и 
трудно да е това (оптимизъм), са неразделни, интегрални компо-
ненти на интернализирания добър обект22. 

Трябва да се обърне внимание и на наблюдението, че моде-
рационните ефекти на резилианса и оптимизма (като проценти 

                                                            
22 Гънтрип (Guntrip, 1969) много сполучливо описва това състояние у 
възрастния индивид като „…убеждение [sic] (по чувство, а не като 
идея), на базата на достатъчен опит за реалното и надеждно присъствие 
на добри обекти във външния му свят“ (стр. 226).  
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обяснена вариация) са по-силно изразени при липсата на лично 
деятелство, отколкото при институционалното недоверие. Как-
то бе изтъкнато в обсъждането на Хипотеза 2, личното деятелство 
може да се разглежда като базисно-личностен механизъм с много 
важно и съществено значение за психичната регулация и благопо-
лучие на индивида. За разлика от него, институционалното дове-
рие е по-скоро особен вид социална нагласа: както показват резул-
татите от тестването на Хипотеза 1, то не се асоциира с по-
дълбинни, личностно обусловени измерения на психичния живот, 
а негативните му ефекти са проявени на едно по-повърхностно, 
ситуативно ниво. Именно поради тази причина, и модериращите 
ефекти на резилианса и оптимизма (като личностни конструкти) са 
по-силно проявени в контекста на негативното действие на огра-
ничената или липсващата възможност за упражняване на лично 
деятелство върху психичното здраве и благополучие. 

Като цяло, резултатите от извършените регресионни анали-
зи показват, че възможното ниво на психични проблеми като 
депресия, тревожност и стрес вследствие от преживяването за 
нарушено лично деятелство в условията на пандемията би 
могло да се понижи при наличието на резилианс и оптимис-
тични житейски нагласи и мисловен стил, и обратно. Те дават 
необходимото основание да се приеме, че заложената Хипотеза 
4 се потвърждава, макар и в слаба към умерена степен. 

 
6. Ограничения и възможни насоки  

за бъдещи изследвания 

Едно от основните ограничения на настоящото изследване 
произтича от характеристиките на статистическата извадка. Пър-
во, тя не отговаря на критериите за национална представител-
ност, тъй като обхваща малка част от територията на страната 
(София и някои големи областни градове). Второ, от демографска 
гледна точка, извадката не е пропорционална: лицата от женски 
пол, тези с висше образование, тези на възраст от 30-39 г. и 40-49 
г. и живеещите в столицата и голям областен град са много пове-
че от всички останали. Това затруднява както генерализацията, 
така и по-детайлизираната интерпретация на получените резулта-
ти. Например, интересният изследователски въпрос дали прежи-
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вяването за нарушено лично деятелство и произтичащите от него 
по-високи нива на психични проблеми не са по-силно изразени 
сред лицата, живеещи в столицата/голям областен град в сравне-
ние с тези от малките градове и селата няма как да получи кате-
горичен, напълно достоверен отговор. Този въпрос е важен, тъй 
като социалният контекст в столицата и големите областни гра-
дове е по-комплексен, по-диференциран и по-динамичен. Съот-
ветно, неговите специфики потенциално биха могли да са причи-
ната за по-високи нива на тревожност и стрес в условията на пан-
демичните условия и ограничения. Тези аспекти на научно-
изследователските въпроси в настоящото изследване биха могли 
да са предмет на следващи такива, при по-голяма и представи-
телна статистическа извадка. 

 Друго съществено ограничение на изследването е, че то бе 
проведено през 2022 година. Този времеви контекст е доста по-
различен от периода на началото и пика на пандемията, т.е., време-
то, когато заболяването от коронавирус бе по-негативно изразено (с 
по-силна заразност, по-тежко протичане и по-висока смъртност). От 
друга страна, изследването е проведено в период, когато противое-
пидемичните мерки вече бяха сериозно отслабени, а доста от тях и 
напълно бяха отпаднали. Напълно възможно е дистанцията на 
времето да е повлияла върху оценките на ИЛ по отделните про-
менливи, например в по-позитивна или по-неутрална посока. Може 
да се очаква, че към момента на изследването независимите про-
менливи вече не са оказвали толкова силно патогенно въздействие, 
колкото в началните етапи на пандемията, когато заплахите за здра-
вето бяха по-сериозни, а наложените социални ограничения бяха 
повече и по-строги. В този смисъл, тогавашното преживяване на 
провежданите политики и налагани социално-ограничителни мерки 
от държавните институции със сигурност е било много по-
интензивно от гледна точка на изследваните психо-емоционални 
проблеми. Едно е да оценяваш състоянието си по скали за депресия, 
тревожност и стрес, когато си непосредствено и автентично потопен 
в конкретната тежка ситуация, а съвсем друго е да го направиш след 
като външните условия са се подобрили. Факторът на времевата 
дистанция на свой ред затруднява донякъде и генерализирането на 
получените резултати.  
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Изследването на негативните пандемични ефекти пост-
фактум е естествено свързано и с друго съществено ограничение. 
Това е липсата на изходна база за сравнение на констатираните 
нива на психични проблеми. На практика, дизайнът на настоящо-
то изследване дава възможност да се направи само „моментна 
снимка“ на негативните въздействия на пандемията върху пси-
хичното здраве. Той, обаче, не позволява съпоставянето на ни-
вата на депресия, тревожност и стрес на ИЛ по време на пан-
демията с тези преди нейното настъпване. От самосебе си се 
разбира, че подобни глобални неблагоприятни събития като ко-
ронавирусната пандемия няма как да се предвидят, вкл. и във 
всички техни възможни усложнения и други негативни развития, 
за да се изготвят своевременно и предварителни, изходни кли-
нични профили върху репрезентативна извадка от ИЛ. Въпреки 
това, не е невъзможно за в бъдеще да се проведат такива предва-
рителни епидемиологични изследвания на психично-здравния 
статус на хората у нас в относително по-благоприятни социални 
условия. Данните от тях биха могли да послужат като изходна 
база за лонгитюдни изследвания при евентуални последващи 
мащабни негативни събития като пандемията от COVID-19.  

Като четвърто ограничение на изследването може да се из-
тъкне несигурната интерпретация на получените резултати по зави-
сима променлива (скала) „Депресия“. Както вече бе отбелязано, 
дисперсията на стойностите по последната е нехомогенна и силно 
изместена към надолу, към стойности които де факто са в диапа-
зона на нормата. От тази гледна точка, е коректно да се допусне, че 
променливи „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ упражняват 
своите модериращи ефекти върху отношението между липсата на 
лично деятелство и депресията главно в рамките на леки, наблюда-
вани при индивиди в норма оплаквания от сферата на депресивната 
симптоматика. Това повдига резонния въпрос, дали наблюдаваните 
модериращи ефекти на резилианса и оптимизма по отношение на 
депресията не биха могли да са само частични, т.е., да се проявяват 
единствено по отношение на по-слабо изразени, субклинични нива 
на депресивни симптоми? Отговорът на този въпрос следва да бъде 
предмет на бъдещи изследвания, при сравняване на по-големи, реп-
резентативни извадки от клинично здрави лица и такива с различни 
степени на диагностицирана депресия. 



144 

Пето ограничение на изследването произтича от факта, че 
наблюдаваните модерационни ефекти на променливи „Резили-
анс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ върху връзката между липсата 
на лично деятелство и зависимите променливи не са високи: 
обективно, тези модерации се проявяват в диапазона между 22 и 
36 процента от всички изследвани лица в настоящата статисти-
ческа извадка. Тези резултати показват, че динамиката на пси-
хичните проблеми вследствие на нарушената способност за лич-
но деятелство поради пандемията би могла да се дължи и на мо-
дериращите ефекти на редица други психологични и психо-
социални променливи. Изследването и евентуалното установява-
не на позитивните ефекти на други модератори би могло да бъде 
предмет на следващи научни разработки по темата. 

Не на последно място, по-голямата или по-малка липса на 
нормални разпределения на стойностите по отделните скали, 
включени в изследователската методика биха могли да поставят 
под въпрос достоверността на извършените параметрични анали-
зи. Това се дължи на липсата на пълна представителност на из-
вадката, в която отделните демографски променливи да доста-
тъчно добре балансирани. Тук може да бъде приведен контра-
аргументът, че липсата на нормалност на разпределенията като 
цяло се компенсира от големината на извадката, както и от из-
вършените непараметрични анализи по някои от заложените хи-
потези. При всички положения, обаче, е необходимо получените 
резултати да бъдат репликирани върху друга, още по-голяма из-
вадка, при която въпросните статистически недостатъци са конт-
ролирани и избегнати. 
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V. АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО  
НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВЪРХУ ТРИТЕ ЗАВИСИМИ И ДВЕТЕ  
МОДЕРИРАЩИ ПРОМЕНЛИВИ 

 
Както беше отбелязано в Раздел IV/6, от демографска глед-

на точка извадката не е пропорционална и това затруднява както 
генерализацията, така и по-детайлизираната интерпретация на 
получените резултати. Въпреки това, от чисто изследователски 
интерес бе решено да се изследва и влиянието на демографските 
характеристики (пол, възраст, образование, заетост, местожител-
ство) върху променливите (скали) „Депресия“, „Тревожност“, 
„Възприеман стрес“, „Резилианс“ и „Песимизъм/оптимизъм“. За 
да се установи дали има статистически значими разлики между 
съответните демографски променливи по тези скали, беше при-
ложен еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA).  

Не се констатират различия по тези скали в зависимост 
от демографската променлива образование, но по всички остана-
ли демографски характеристики се установяват статистически 
значими различия, които ще бъдат представени по-долу. 

Резултатите от ANOVA констатират статистически значи-
ми разлики между средните стойности по скали „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ в зависимост от възрастта 
на ИЛ (виж Таблица 34 и 35). В таблиците са дадени само 
статистически значимите резултати. 

За бъдат установени по-ясно конкретните междугрупови 
разлики в тези средни, бяха направени множествени (Post-Hoc) 
сравнения между тях с методите Tukey HSD и Least Square 
Difference (LSD). Те са представени в Таблица 36 по-надолу.  
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Таблица 34. Средни стойности (M) и стандартни отклонения 
(SD) по скали „Тревожност“ и „Възприеман стрес“  
и „Депресия“ (в сурови точки) по възрастови групи  

Скала Възрас-
това 
група 

18 – 23 г.
(N = 73) 

Възрас-
това 
група 

24 – 29 г.
(N = 50)

Възрас-
това 
група 

30 – 39 г. 
(N = 117) 

Възрас-
това 
група 

40 – 49 г.
(N = 125)

Възрас-
това 
група 

50 – 59 г.
(N = 80) 

Възрас-
това 
група 

над 59 г.
(N = 126)

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Тревож-
ност 

48,18 13,85 49,62 13,40 41,87 11,97 42,15 11,88 38,55 8,77 46,08 12,24 

Възприе-
ман стрес 

23,40 9,23 24,04 10,66 19,05 8,66 19,54 9,69 17,45 7,97 21,27 6,27 

Депресия 9,60 9,59 10,30 8,45 7,52 8,12 7,71 7,82 7,01 6,63 10,42 6,22 

 
Таблица 35. Сравнение с еднофакторен дисперсионен анализ  
на средните стойности по скали „Тревожност“, „Възприеман 
стрес“ и „Депресия“ между различните възрастови групи 

Скала „Тревожност“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 6136,968 5 1227,394 8,575 0,000** 
Вътрегрупова 66 561,300 465 143,143   
Общо: 72 698,268 470    

Скала „Възприеман стрес“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 2325,826 5 465,165 5,684 0,000** 
Вътрегрупова 38 057,015 465 81,843   
Общо: 40 382,841 470    

Скала „Депресия“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 742,291 5 148,458 2,319 0,043* 
Вътрегрупова 29 771,292 465 64,024   
Общо: 30 513,584 470    

* p < 0,05; ** p < 0,001 
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Таблица 36. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по скали „Тревожност“  

и „Възприеман при различните възрастови групи (най-големите 
статистически значими разлики са дадени в шрифт Bold) 

Скала „Тревожност“ 
Метод (I)  

Възраст
(J)  

Възраст 
Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал на  
достоверност (95%) 
Долна гр. Горна гр.

Tukey 
HSD 

18 – 23 г.
30 – 39 г. 6,306 0,006 1,20 11,41 
40 – 49 г. 6,026 0,009 0,98 11,07 
50 – 59 г. 9,628 0,000 4,09 15,17 

LSD 18 – 23 г.
30 – 39 г. 6,306 0,000 2,80 9,81 
40 – 49 г. 6,026 0,001 2,56 9,49 
50 – 59 г. 9,628 0,000 5,82 13,43 

Tukey 
HSD 

24 – 29 г.
30 – 39 г. 7,748 0,002 1,96 13,53 
40 – 49 г. 7,468 0,003 1,74 13,20 

LSD 24 – 29 г.
30 – 39 г. 7,748 0,000 3,78 11,72 
40 – 49 г. 7,468 0,000 3,53 11,40 
50 – 59 г. 11,070 0,000 6,83 15,31 

LSD 40 – 49 г. 50 – 59 г. 3,602 0,036 0,24 6,97 
LSD 50 – 59 г. Над 59 г. –7,527 0,006 –12,83 –2,22 

Скала „Възприеман стрес“ 
Метод (I)  

Възраст
(J)  

Възраст 
Разлика 
между 
средните  

(I-J) 

Sig. Интервал на  
достоверност (95%) 
Долна гр. Горна гр.

Tukey 
HSD 

18 – 23 г.
30 – 39 г. 4,346 0,017 0,48 8,21 
40 – 49 г. 3,853 0,046 0,04 7,67 
50 – 59 г. 5,947 0,001 1,76 10,14 

LSD 18 – 23 г.
30 – 39 г. 6,306 0,000 2,80 9,81 
40 – 49 г. 6,026 0,001 2,56 9,49 
50 – 59 г. 9,628 0,000 5,82 13,43 

Tukey 
HSD 

24 – 29 г.
30 – 39 г. 4,989 0,015 0,61 9,36 
40 – 49 г. 4,496 0,037 0,16 8,83 
50 – 59 г. 6,590 0,001 1,92 11,26 

LSD 24 – 29 г.
30 – 39 г. 4,346 0,001 1,69 7,00 
40 – 49 г. 3,853 0,004 1,23 6,47 
50 – 59 г. 5,947 0,000 3,07 8,82 
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Скала „Депресия“ 
Метод (I)  

Възраст 
(J)  

Възраст 
Разлика 
между 
средните  

(I-J) 

Sig. Интервал на  
достоверност (95%) 
Долна гр. Горна гр.

LSD 18 – 23 г. 50 – 59 г. 2,851 0,028 0,31 5,40 

LSD 24 – 29 г. 
30 – 39 г. 2,779 0,040 0,12 5,44 
50 – 59 г. 3,288 0,023 0,45 6,12 

 
Таблицата показва, че и с двата метода за множествени срав-

нения се установяват статистически значими разлики между 
средните стойности на ИЛ на възраст между 18 и 23 г. и между 24 
и 29 г. и останалите възрастови групи по трите зависими промен-
ливи – „Депресия“. „Тревожност“ и „Възприеман стрес“.  

Социалното дистанциране, което беше наложено по време 
на пандемията създаде много предизвикателства и несигурност в 
живота на всички. Ситуацията постави на изпитание и устойчи-
востта и оптимистичните перспективи, особено на младото поко-
ление на възраст 18 – 23 години и 24 – 29 години. Младите хора 
по време на блокирането, наложено за ограничаване на COVID-
19, прекарваха още по-голяма част от времето си в интернет и 
бяха подложени на по-сериозен медиен натиск. Статусът на уча-
щи във възрастовата група 18 – 23 г. по всяка вероятност поражда 
напрежение предвид неизбежните промени в организацията на 
учебния процес, в провеждането на изпитните сесии, в качеството 
на професионалната подготовка. Самото социално дистанциране 
беше предизвикателство за хората от всички възрастови групи. 
Тези млади хора все още нямат достатъчно богат житейски опит, 
за да могат да се адаптират по-лесно към една такава кризисна 
ситуация, все още са несигурни, в търсене са на себе си, имат 
нужда от социална идентификация и по-трудно понасят лишени-
ята от обичайните развлечения и социален живот, с който са 
свикнали. Налагането на сериозни ограничения на основни права 
и свободи очевидно води до преоценка и преосмисляне на „стой-
ността на живота“ преди пандемията. Всички тези предизвика-
телни ситуации водят до появата на стрес, безпокойство, страх, 
гняв, депресия и т.н.. По дефиниция стресът е непосредствен от-
говор-реакция на (преобладаващо) външни стимули и събития, 
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каквито в случая са и социално-политическите действия на об-
ществените институции. Не всички хора са предразположени към 
отключване на депресивни или по-продължителни тревожностни 
състояния вследствие на негативни преживявания, но всички са 
склонни да реагират с повишен стрес в ситуации на възприети и 
субективно оценени външни заплахи или опасности.  

Друга вероятна причина за тези проблеми е преходът, през 
който преминават тези млади хора, а както знаем прехода е из-
точник на стрес, несигурност, безпокойство и дори страх, тъй 
като индивидите преминават през процес на напускане на позна-
тото и навлизане в непозната територия. Ако юношеството е пе-
риод от 10 до 18-годишна възраст, то нововъзникващата зряла 
възраст е периодът (грубо) между 18 и 29 години. Възникващата 
зряла възраст се характеризира с чувство на негативност и неста-
билност, дължащо се главно на нерационалният характер на този 
период и многото промени, настъпващи в няколко житейски об-
ласти; чувството за „помежду“ по отношение на юношество и 
зрялост, което представлява амбивалентност към статуса на въз-
растен. Един такъв преход е и преминаването от училището към 
университета, който излага хората на риск от продължаващ зна-
чителен житейски стрес, безпокойство и несигурност. Някои от 
безбройните реални или потенциални предизвикателства, които 
възникват по време на прехода към университета, могат да 
включват: опасения относно уменията и способностите за спра-
вяне с изискванията на университетския живот, наличието и под-
държането на мотивация, ангажираността с връстниците, несъот-
ветствието с очакванията на родителите, учителите и университе-
та, както и проблеми с родителската подкрепа. 

 По отношение на скала „Тревожност“ се установяват ста-
тистически значими разлики и между хората над 59 годишна въз-
раст и тези, които са във възрастовия диапазон между 40 и 59 
годишни. С нарастването на възрастта се повишава равнището на 
възприет стрес, като най-високи са стойностите при изследваните 
лица на възраст 59 години. Резултатите могат да се обяснят с 
първоначалната информация, че най-застрашени от COVID-19 и с 
най-лоша прогноза при заразяване са хората на възраст над 60 
години. Освен това хората над 59 годишна възраст общуват по-
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малко със семействата си, като това вероятно е свързано с разде-
леното местоживеене в немалка част от случаите.  

Резултатите от ANOVA констатират статистически значи-
ми разлики между средните стойности по скали „Тревожност“ и 
„Възприеман стрес“ в зависимост от населеното място, в което 
живеят изследваните лица (виж Таблици 37 и 38). В таблиците 
са дадени само статистически значимите резултати. 

 
Таблица 37. Средни стойности (M) и стандартни отклонения 

(SD) по скали „Тревожност“ и „Възприеман стрес“  
(в сурови точки) според местожителството (ANOVA) 

Скала Столица 
(N = 173) 

Областен 
град 

(N = 213) 

Малък 
град 

(N = 62)

Село 
(N = 23) 

M SD M SD M SD M SD 
Тревожност 41,61 10,70 43,38 12,36 47,63 16,12 45,91 11,61
Възприеман 
стрес 18,87 8,65 20,52 9,40 22,74 10,76 21,17 6,62

 
Таблица 38. Сравнение с еднофакторен дисперсионен анализ на 
средните стойности по скали „Тревожност“ и „Възприеман 

стрес“ според местожителството 

Скала „Тревожност“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите
df Среден 

квадрат
F Sig. 

Междугрупова 1806,724 3 602,241 3,967 0,008**
Вътрегрупова 70 891,543 467 151,802   
Общо: 72 698,268 470    

Скала „Възприеман стрес“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите
df Среден 

квадрат
F Sig. 

Междугрупова 750,531 3 250,177 2,948 0,033* 
Вътрегрупова 39 632,310 467 84,866   
Общо: 40 382,841 470    

* p < 0,05; ** p < 0,001 
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За бъдат установени по-ясно конкретните междугрупови 
разлики в тези средни, бяха направени множествени (Post-Hoc) 
сравнения между тях с методите Tukey HSD и Least Square 
Difference (LSD). Те са представени в Таблица 39 по-надолу. 

 
Таблица 39. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по скали „Тревожност“  

и „Възприеман стрес“ според местожителството  
(най-големите статистически значими разлики са дадени  

в шрифт Bold) 

Скала „Тревожност“ 
Метод (I)  

Место-
жителс-
тво 

(J)  
Место-
жителс-
тво 

Разлика 
между 

средните 
(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна 
гр.

Горна 
гр. 

Tukey  Столица Малък 
град

–6,016 0,006 –10,72 –1,31 

LSD Столица Малък 
град

6,306 0,000 2,80 9,81 

LSD Малък 
град 

Областен 
град

4,249 0,017 0,75 7,74 

Скала „Възприеман стрес“ 
Метод (I)  

Место-
жителс-
тво 

(J)  
Место-
жителс-
тво 

Разлика 
между 

средните 
(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна 
гр.

Горна 
гр. 

Tukey  Столица Малък 
град

–3,875 0,024 –7,39 –0,36 

LSD Столица Малък 
град

–3,875 0,005 –6,55 –1,20 

 
 И с двата метода за множествени сравнения се установя-

ват статистически значими разлики в средните стойности само 
между по-малките населени места и столицата по променливите 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ (Таблица 39).  
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Така създалата се критична ситуация свързана с изолацията 
на големи групи от населението, блокира възможността за сво-
бодно придвижване на хората. Вероятно това е една от причините 
хората от по-малките населени градове да преживяват много по-
сериозно наложените социални ограничения, поради страх от 
загуба на работните си места и изпитваната несигурност в мате-
риалното и финансовото осигуряване на семействата им, което се 
отразява на доходите им и създава негативни преживявания. Жи-
телите на столицата се чувстват в по-малка степен засегнати от 
ефекта на пандемията, защото имат много повече възможности за 
работа. Вероятно обяснение за различията по скали „Депресия“ и 
„Възприеман стрес“ по демографски показател местоживеене 
може да бъде и по-ограничения достъп до медицинска помощ, 
респективно, своевременно интервениране в случай на заразява-
не. В сравнение със столицата останалите населени места разпо-
лагаха с по-ограничен ресурс и на леглова база и на медицински 
персонал, което възпрепятства възможността за оказване на адек-
ватна и навременна медицинска помощ за хората.  

В допълнение на това и ежедневно поднасяната достатъчно 
стресираща информация по време на пандемичната криза, по 
отношение на ограничените възможности на лечебните заведе-
ния, да поемат сериозен обем болни, връщането на пациенти и 
високата смъртност, неминуемо е оказала влияние върху състоя-
нието и преживяванията на хората, които очакват да имат равен 
достъп до медицинска помощ и гаранция, че ще получат адекват-
но лечение. 

Резултатите от ANOVA констатират статистически значи-
ми разлики между средните стойности по скали „Резилианс“, 
„Песимизъм/Оптимизъм“, „Депресия“, „Тревожност“ и „Възпри-
еман стрес“ в зависимост от заетостта на изследваните лица (виж 
Таблица 40 и 41). В таблиците са дадени само статистически 
значимите резултати. 
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Таблица 40. Средни стойности (M) и стандартни отклонения 
(SD) по скали „Резилианс“, „Песимизъм/Оптимизъм, „Депресия“, 

„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ (в сурови точки)  
според заетостта (ANOVA) 

Променлива 
(Скала) 

Държа-
вен  

сектор 
(N = 196)

Частен 
сектор 

(N = 163)

Свободна 
практика 
(N = 20) 

Учащ/ 
Студент
(N = 74) 

Безрабо-
тен 

(N = 4) 

Пенсио-
нер 

(N = 14)

M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Резилианс 21,56 4,77 20,26 4,79 20,95 4,76 19,23 5,25 20,25 4,35 19,57 4,45

Песимизъм/ 
Оптимизъм 

24,82 3,94 25,35 3,94 26,60 3,65 23,50 4,74 26,50 3,11 23,36 2,84

Депресия 7,27 7,47 7,84 7,31 7,75 7,64 11,45 10,46 8,25 4,99 12,36 6,79

Тревожност 41,19 12,43 43,17 10,93 42,50 10,37 500,01 14,39 41,25 5,19 44,50 11,55

Възприеман 
стрес 

18,39 8,73 20,53 9,35 20,55 9,08 24,12 9,87 19,50 9,00 21,93 6,79

 

Таблица 41. Сравнение с еднофакторен дисперсионен анализ  
на средните стойности по скали „Резилианс“,  

„Песимизъм/Оптимизъм, „Депресия“, „Тревожност“  
и „Възприеман стрес“ според заетостта 

Скала „Резилианс“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 355,053 5 71,011 3,028 0,011* 
Вътрегрупова 10904,145 465 23,450   
Общо: 11259,197 470    

Скала „Песимизъм/Оптимизъм“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 279,042 5 55,808 3,428 0,005** 
Вътрегрупова 7569,332 465 16,278   
Общо: 7848,374 470    

Скала „Депресия“ 
Дисперсия Сбор на 

квадратите 
df Среден 

квадрат 
F Sig. 

Междугрупова 1211,065 5 242,213 3,844 0,002** 
Вътрегрупова 29302,519 465 63,016   
Общо: 30513,584 470    
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Скала „Тревожност“ 

Дисперсия Сбор на 
квадратите 

df Среден 
квадрат 

F Sig. 

Междугрупова 4255,488 5 851,098 5,782 0,000*** 
Вътрегрупова 68 442,779 465 147,189   
Общо: 72 698,268 470    

Скала „Възприеман стрес“ 

Дисперсия Сбор на 
квадратите 

df Среден 
квадрат 

F Sig. 

Междугрупова 1844,900 5 368,980 4,452 0,001*** 
Вътрегрупова 38 537,940 465 82,877   
Общо: 40 382,841 470    

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
  

Таблица 42. Множествени сравнения с методите Tukey HSD  
и LSD между средните стойности по скали „Резилианс“,  

„Песимизъм/Оптимизъм, „Депресия“, „Тревожност“  
и „Възприеман стрес“ според заетостта (най-големите  
статистически значими разлики са дадени в шрифт Bold) 

Скала „Тревожност“ 

Метод (I)  
Заетост 

(J)  
Заетост

Разлика 
между 

средните  
(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна гр. Горна гр.

Tukey 
HSD 

Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–8,825 0,000 –13,56 –4,09 

LSD 
Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–8,825 0,000 –12,08 –5,57 

Tukey 
HSD 

Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент

–6,848 0,001 –11,71 –1,98 

LSD 
Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент

–6,848 0,000 –10,19 –3,51 

LSD 
Свободна 
практика 

Учащ/  
Студент

–7,514 0,014 –13,52 –1,51 
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Скала „Депресия“ 

Метод (I)  
Заетост 

(J)  
Заетост 

Разлика 
между 

средните 
(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна 
гр. 

Горна 
гр. 

Tukey 
HSD 

Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент 

–4,176 0,002 –7,27 –1,08 

LSD 
Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент 

–4,176 0,000 –6,30 –2,05 

Tukey 
HSD 

Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент 

–3,605 0,016 –6,79 –0,42 

LSD 
Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент 

–3,605 0,001 –5,79 –1,42 

LSD 
Държавен 
сектор 

Пенсионер –5,087 0,021 –9,40 –0,77 

LSD 
Частен 
сектор 

Пенсионер –4,517 0,042 –8,86 –0,17 

Скала „Песимизъм/Оптимизъм“ 

Метод (I)  
Заетост 

(J)  
Заетост 

Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност 

(95%) 
Долна 
гр. 

Горна 
гр. 

LSD 
Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент 

1,321 0,017 0,24 2,40 

Tukey 
HSD 

Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент 

1,850 0,015 0,23 3,47 

LSD 
Частен  
сектор 

Учащ/  
Студент 

1,850 0,001 0,74 2,96 

Tukey 
HSD 

Свободна 
практика 

Учащ/  
Студент 

3,100 0,029 0,19 6,01 

LSD 
Свободна 
практика 

Учащ/  
Студент 

3,100 0,002 1,10 5,10 

LSD 
Свободна 
практика 

Пенсионер 3,243 0,022 0,48 6,01 
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Скала „Резилианс“ 

Метод (I)  
Заетост 

(J)  
Заетост

Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност (95%)
Долна гр. Горна гр.

Tukey 
HSD 

Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

2,331 0,006 0,44 4,22 

LSD 
Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–2,331 0,000 –3,63 –1,03 

LSD 
Държавен 
сектор 

Частен 
сектор 

1,297 0,012 0,29 2,31 

Скала „Възприеман стрес“ 

Метод (I)  
Заетост 

(J)  
Заетост

Разлика 
между 
средните 

(I-J) 

Sig. Интервал  
на достоверност (95%)
Долна гр. Горна гр.

Tukey 
HSD 

Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–5,734 0,000 –9,29 –2,18 

LSD 
Държавен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–5,734 0,000 –8,17 –3,29 

LSD 
Държавен 
сектор 

Частен 
сектор 

–2,140 0,027 –4,04 –0,24 

LSD 
Частен 
сектор 

Учащ/  
Студент

–3,594 0,005 –6,10 –1,09 

 
И с двата метода за множествени сравнения се установяват 

статистически значими разлики (вж. Таблица 40). Негативни пси-
хични преживявания се установяват в по-висока степен при учащи-
те/студентите в сравнение с работещите. Този факт може да се обяс-
ни с обстоятелството, че по-младите са по-чувствителни към промя-
на на начина им на живот, което в съчетание с отсъствието на соци-
ален, емоционален опит и ефективни механизми за справяне с кри-
тични ситуации препятства по-бързата адаптация, особено в необи-
чайни и критични условия и среда. Въведеното онлайн обучение в 
началото на пандемията се оценяваше като ефективно предвид съз-
далата се ситуация и се възприемаше като необходим компромис, за 
да се завърши учебната година. В последствие се установиха и оце-
ниха сериозните негативните последици от тази форма на обучение 
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и нейното неблагоприятно отражение върху психиката на младите 
хора, върху процеса на социализация и пълноценното им личностно 
развитие предвид ограниченията и невъзможността да общуват и 
взаимодействат със своите връстници, да усвояват и развиват уме-
ния. При работещите, наличието на житейски, социален и емоцио-
нален опит и частичната промяна в режима на работа, а при някои 
професии и ненарушен ритъм и стереотип на работа, вероятно водят 
до по-безболезненото преживяване и възприемане на ковид кризата.  

Значими разлики се установяват по скала „Резилианс“ и 
между частния и държавния сектор, което може да бъде обяснено 
със сигурността, която дава държавната работа на служителите 
по отношение на трудова заетост, постоянен доход и социални 
придобивки. По скала „Депресия“ се установяват значими разли-
ки между хората, които са вече в нетрудоспособна възраст (пен-
сионерите) и работещите. 

Между мъжете и жените се установяват статистически зна-
чими разлики по скали „Резилианс“, „Депресия“, „Тревожност“ и 
„Възприеман стрес“ (Таблица 43). 

 
Таблица 43. Сравнение с Т-тест на средните стойности  

по скали „Резилианс“, „Депресия“, „Тревожност“  
и „Възприеман стрес“ по пол (статистически значимите  

разлики са дадени в шрифт Bold) 

Скала Мъже 
(N = 129)

Жени 
(N = 342) 

t* Sig.*

Средна
(M) 

Ст. 
откл.
(SD)

Средна
(M) 

Ст. 
откл. 
(SD)

Резилианс 22,02 4,01 20,13 5,10 3,771 0,00**
Депресия 6,60 7,64 8,95 8,13 –2,845 0,05**
Тревожност 39,40 9,33 44,93 13,11 –4,381 0,00**
Възприеман 
стрес 17,72 8,02 21,18 9,54 –3,664 0,00**

* t-стойности и статистическа значимост при допускане за нееднаквост 
(нехомогенност) на дисперсията; * p < 0,05; ** p < 0,001; 
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Жените са по-тревожни от мъжете и преживяват по-силно 
възприетия стрес, което потвърждава резултатите и от други изс-
ледвания. Това може да се обясни с предразположеността на же-
ните по-емоционално да възприемат и по-дълбоко да преживяват 
нещата. Прекомерната медийна фиксация върху пандемията, с 
преобладаваща тревожна информация за здравето и живота, гене-
рираха страх и безпокойство у много хора. В този смисъл жените 
в много по-голяма степен са склонни да се фокусират върху тези 
заплахи и да се стремят да осигурят безопасността на децата, 
семейството и близките си. Освен всичко друго, допълнителното 
съвместяване на няколко роли (на майка, съпруга, служител) и 
необходимостта от тяхното присъствие вкъщи поради обучението 
на децата им в онлайн среда, вероятно е друга причина за пови-
шаване на равнището на стрес и тревожност. За разлика от мъже-
те, които са по-рационални и приемат случващото се около тях 
по-повърхностно, като не се задълбочават особено в преживява-
нията си и търсят по-прагматични начини за справяне в критични 
ситуации. 
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VI. ВЪЗМОЖНИ НАСОКИ И СТРАТЕГИИ  
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ  
И ПОВИШАВАНЕ УСЕЩАНЕТО ЗА ПСИХИЧНО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ХОРАТА В УСЛОВИЯТА  
НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ 

 
Въпреки разгледаните в Раздел IV/6 ограничения, може да се 

приеме, че настоящото изследване установява по ясен и категоричен 
начин връзката между определени негативни психо-социални тен-
денции, каквито са липсата на доверие в обществените институции 
и нарушеното лично деятелство в пандемични условия, и наличието 
на по-високи нива на психични проблеми като депресия, тревожност 
и стрес. От друга страна, изследването доказва, че определени пози-
тивни личностни черти като резилиансът и оптимизмът редуцират 
остротата, а в определени случаи дори биха могли да превентират 
появата на психопатологични симптоми и проблеми.  

Тук е моментът да бъде направен още един последен, но 
много важен прочит на установените модерационни ефекти. 
Той съвсем умишлено и целенасочено бе пропуснат по време на 
обсъжданията на Хипотези 3 и 4 и бе оставен за настоящия раз-
дел, предвид неговия специален фокус върху възможните прак-
тически приложения на резултатите от изследването. 

При изработването на научно-изследователския дизайн, 
Хипотези 3 и 4 бяха формулирани без да се залагат някакви конк-
ретни допускания относно степента на изразеност на възмож-
ните модерационни ефекти. Казано по друг начин, в така форму-
лираните хипотези не бе уточнено какви точно модерационни 
ефекти (силни, умерени или слабо изразени) се очакват. Това бе 
направено, за да може интерпретацията на получените данни да е 
максимално свободна и неограничена от предварително фиксира-
ни, по-детайлизирани предпоставки. Както вече бе коментирано, 
получените модерационни ефекти на резилианса и песимиз-
ма/оптимизма върху нивата на психични проблеми, измервани от 
трите зависими променливи, в контекста на действието на неза-
висимите, са от слаби до умерени (вж. Раздели IV/5.3 и 5.4).  

Абстрахирайки се от всички обективни ограничения, конста-
тирани в настоящото изследване, получените резултати по Хипотези 
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3 и 4 водят до едно много съществено заключение: позитивните 
ефекти на резилианса и оптимизма като цяло се проявяват при 
едва 19 до 36 процента от всички лица в изследваната извадка. 
Погледнато от негативната страна, при почти две трети от 
всички изследвани лица не се наблюдава действието на двата 
модератора. Това на практика означава, че при един сравни-
телно малък процент от всички изследвани, двете позитивни 
личностни качества са проявени в степен, в която могат да 
оказват своите благотворни ефекти. Тоест, сравнително малък 
процент ИЛ са „екипирани“ с такива позитивни психични ре-
сурси, посредством които успяват да се справят ефективно с 
негативното въздействие на двете независими променливи, а по 
всяка вероятност – и с други негативни аспекти на пандемията. 
Този факт от своя страна следва да бъде интерпретиран като 
„сигнална червена светлина“ за това, че мнозинството от хората 
у нас нямат добри копинг-стратегии (на базата на съответни 
личностни качества) за справяне с трудностите, които срещат в 
контекста на глобални бедствия като пандемията от коронави-
рус. Поради това, те са изложени на сериозен риск от развиване 
на различни психични проблеми. 

Горното заключение естествено води до въпроса, какви са 
възможните стратегии и произтичащите от тях мерки и дейс-
твия, които биха могли да превентират подобни негативни 
психично-здравни тенденции и развития? 

Наред с чисто академичните си, изследователски цели, на-
сочени по дефиниция към изучаването, обясняването и прогнози-
рането на човешкото поведение, основна мисия на психологичес-
ката наука е грижата за психичното здраве и благополучие на 
хората. Може да се твърди без да звучи пресилено, че тези аспек-
ти на човешкия живот представляват фундамента, който обуславя 
всяка друга ефективна, смислена и продуктивна човешка дей-
ност. Ето защо, помощта и подкрепата за психичното здраве е от 
особено значение в условията на сериозни и тежки глобални пре-
дизвикателства, каквато безспорно е пандемията от коронавирус.  

В тази връзка, стратегиите и мерките за превенция и 
преодоляване на негативните психично-здравни ефекти на 
пандемията, които психологията може да предложи, са неиз-
бежно свързани с въвеждането на по-ефективни и достъпни 
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механизми за оказване на помощ и подкрепа, както в лично-
житейски, така и в чисто професионален контекст. Последно-
то е особено важно по отношение на работещите в рискови, стре-
согенни сфери като медицина или правоприлагане. Като основна 
цел в тази посока може да се заложи изработването и въвежда-
нето на програми за предоставяне на широк спектър от различ-
ни психично-здравни услуги, с акцент върху изграждането на 
ефективни копинг-стратегии за справяне с негативните психо-
социални последствия на пандемията (напр., индивидуално кон-
султиране и психотерапия; групи за личен опит и саморефлексия; 
обучения за изграждане на по-добри психологични умения за 
справяне със стреса и други негативни емоционални преживява-
ния; обучения за изграждане и укрепване на резилианса, и за 
оказване на непосредствена психологична подкрепа на работното 
място от равнопоставени колеги (т.нар. peer-support); безплатни 
телефонни линии и Интернет-платформи за спешно консултиране 
и други интервенции). Тези услуги биха могли да се предлагат в 
достъпен формат както индивидуално, така и на работодателите.  

По отношение на психо-социалните измерения на пандеми-
ята в професионален контекст, друга възможна цел би могла да 
бъде консултирането и психологичното интервениране на орга-
низационно ниво, при наличие на констатирани проблеми и 
трудности в общия психологичен климат, екипните взаимодейст-
вия или вертикалната комуникация. 

Важно е да се има предвид, че ползването от психично-
здравни услуги е доброволен личен акт, поради което друга важ-
на цел трябва да е ориентирана към подходящото популяризира-
не и промотиране на първите и промяната на често срещаните 
негативни стереотипи и нагласи спрямо тях (напр., поради страх 
от стигматизиране). 

Гореописаните възможни цели и насоки за изграждане на 
по-добра система от програми и мерки за предоставяне на широк 
спектър от психично-здравни услуги с акцент върху справянето с 
негативните психо-социални последствия на пандемията са част 
от обичайните, традиционни способи, методи и интервенции за 
оказване на психологична помощ и подкрепа. В контекста на 
резултатите от настоящото изследване е много важно да се 
има предвид, че въвеждането на всички тези програми и мер-
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ки трябва да е съпътствано от паралелна промяна на начини-
те, по които държавните и другите обществени институции 
управляват глобални проблеми като пандемията от корона-
вирус. В ситуации на кризи хората очакват от институциите да се 
погрижат за тях, да дадат отговори на въпросите, които ги вълну-
ват, да аргументират и прозрачно да комуникират предприетите 
от тяхна страна мерки и стратегии за справяне. По време на кри-
зата от пандемията от коронавирус, посланията, които се отпра-
вяха от обществените институции в повечето случаи звучаха по-
скоро непоследователно и хаотично, отколкото да имаха мобили-
зиращо и конструктивно влияние върху поведението на хората. 
Това вероятно допълнително беше повлияно и предпоставено от 
негативните нагласи и като цяло мнителното и недоверчиво от-
ношение на българите към работата на държавните институции 
по принцип. Може да се твърди, че по-високите равнища на деп-
ресия, стрес и тревожност в резултат от недоверието в институ-
циите и от нарушеното усещане за лично деятелство поради на-
ложените от тях политики и мерки за справяне с пандемията са 
обусловени и се поддържат от преживявания за социална неси-
гурност и неяснота. Депресията, тревожността и стреса в осо-
бено голяма степен отразяват и усещането на хората за лична 
безпомощност и за невъзможност да оказват някакво конст-
руктивно влияние обратно върху протичащите негативни об-
ществени процеси. В този смисъл, обяснението на съществува-
щите психични проблеми сред хората не може, и няма как да 
се търси, без да се отчита влиянието и въздействието на по-
широкия социално-политически контекст.  

Разгледани в такава перспектива, резултатите от настоя-
щото изследване биха могли да се използват и при определя-
нето на бъдещи държавни и институционални политики за 
управление и справяне с глобални кризи като пандемията. 
Последните следва да са насочени както към повишаване на 
доверието, така и към въвеждането на по-ефективни меха-
низми за преодоляване на негативните въздействия върху 
ежедневните дейности на хората. Процесът на определяне, 
въвеждане и практическо осъществяване на тези политики и 
мерки задължително трябва се случи при паралелна включе-
ност и съ-участие на гражданското общество у нас.
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