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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

УЧАСТНИЦИ
Проектът се реализира от етическото звено на ИИОЗ – секция „Етически

изследвания“. Участници в него са:
Доц. Емилия Маринова, д-р по философия – научен р-л
Проф. Ерика Лазарова, дфн
Гл. Ас. Иван Миков, д-р по философия
Гл.ас. Силвия Серафимова, д-р по философия
Доц. Станка Христова, д-р по философия
Ас. Стоян Ставру, д-р по право
Техническо лице: Любослава Костова.
Въпреки камерен състав на преките изпълнители, в етическия дебат се

привлича широк кръг участници, което е една от спецификите на проекта.

ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
«Разширяване на етическия дебат в българското общество» продължава

традицията на Нациоални конференция по етика, които са инициатива на етиците
към ИФИ, и ИИОЗ при БАН и се провеждат ежегодно от 2004 г. до настоящия
момент.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА БАН И ИИОЗ
Проектът не само е свързан с Приоритетите на БАН, но и допринася за

създаването на позитивни нагласи в общвственото мнение към обществените науки
и към етиката като дейност, полезна, необходима и незаобиколима при
преодоляването на рисковете, свързани със социалното развитие, с технологичния
напредък и навлизането на иновативните процеси в развитието на българското
общество.

Експертият потенциал на етиката определя мястото на проекта за
изработването на експертни оценки и препоръки към управленските органи, както
и за експертен анализ и оценка на процесите на формиране на конкретни политики
и на механизмите и резултатите от тяхното прилагане, които са залегнали в
приоритетите ИИОЗ и в Стратегията за развитие на БАН (ПОЛИТИКА 1
“НАУКАТА – ОСНОВНА ДВИГАТЕЛНА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, БАЗИРАНИ НА ЗНАНИЯ”
Програма 1.5. Информационно, експертно и оперативно обслужване на българското
общество»)

ПОЛИТИКА 3 "НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ В ЕВРОПА И СВЕТА" Програма 3.3. “Ценностната система
на българското общество” са представени в своята цялостност, тъй като
универсализацията и диференциацията на ценностните системи; динамиката на
ценностите в съвременното българско общество в условията на глобализация и
дигитализация; процесите на хармонизация на българските национални ценности с
ценностите на ЕС; ценностните фактори за формиране на светоглед, ценностната
трансформацията и социалните девиации; ценностните аспекти на съвременното
технологично развитие; проблемите на етиката в съвременното общество, които са



определени като цели на програмата, съвпадат със задачите на настоящето
изследване.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сътрудничеството с организации извън БАН е обвързано с идеята на проекта

да се идентифицират основни заинтересовани социални субекти и да бъдат те
привлечени като съмишленици и партньори. УНСС, МУ-София, БЛС,
Представителство на Россотрудничество в Р.България, Фондация „Устойчиво
развитие за България“ и МОСВ са нащи съмишленици и партньори. В дебата са
привличени и основни държавни институции – МОМН, МП, МОСВ, БЛС и др., а
също така и неправителствени организации. Показателно е, че на откриването на
Деветата национална конференция по етика с международно участие бяха
поднесени Приветствие от името на Президента на Р България Росен Плевнелиев,
Приветствие от името на Генералния секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова,
Приветствие на Кмета на София Йорданка Фандъкова, Приветствие на
Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров на Директора на ИИОЗ, БАН и др.
Десетата национална конференция (с международно участие беше открита с
приветствие на Министъра на МОСВ., Приветствие от името на Председателя на
БАН акад. Стефан Воденичаров, от Ръководството на ИИОЗ, БАН, Председателя на
Россотрудничество в РБългария и др.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА
ИНФОРМАЦИЯ

Форумите и изданията са отразени и дискутирани на сайтовете на МОСВ,
МУ-София, УНСС, РКИЦ БАН, ИИОЗ, секция „Етически изследвания при БАН и
др, в списание „Философски алтернативи, „Списание на БАН”, в специализирани
списания по медицина. Изданията са рецензирани в списание „Философски
алтернативи“.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ПРОЕКТА:
Финансово проектът ИЗЦЯЛО Е ФИНАНСИРАН от своите партньори.
1. 2012 г. и 2013 проектът е финансиран от УНСС,
2. през 2013 и 2014 – от МУ – София и БЛС,
3. през 2014 и 2015 – от Представителство на Россотрудничество в

РБългария.
Финансиите се разпределят:
1) за издаване на три печатни издания,
2) за зали (Голяма конферентна зала на УНСС, Зала „София“ на

Шератон – София, Конферентна зала в РКИЦ – София)
3) за рекламни материали на конференциите.

ВЪНШНИ РЕЦЕНЗЕНТИ ПО ПРОЕКТА:
1) Проф. Даниела Сотирова, д-р по философия
2) Доц. Максим Мизов, дсн



СЪДЪРЖАНИЕ
Проектът се реализира в две форми, които са свързани с неговия научно-

приложен характер – национални конференции по етика и сборници със статии, в
които е отразен духът на обществения дебат по дискутираните теми. Съдържателно
НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ са:

I. Три национални научни форума по етика, както следва:

• Осма национална конференция по етика „Етиката в българската
правна система” е организирана от ИИОЗ, БАН и Университета за национално и
световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет на 29 и 30
ноември 2012 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена под патронажа
на Ректора на УНСС. https://ethicsissk.wordpress.com/

• Девета национална конференция по етика (с международно участие)
„Европейските етични стандарти и българската медицина” е организирана от
ИИОЗ, БАН, Медицински университет – София, и Български лекарски съюз на 25 и
26 октомври 2013 г. в Зала „Сердика“ – Шератон, София. Проведена под патронажа
на Ректора на Медицински университет – София. https://ethicsissk.wordpress.com/

Десета национална конференция по етика (с международно участие)
„Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“ е
организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН,
Представителството на Россотрудничество в България, фондация “Устойчиво
развитие за България” и Министерството на околната среда и водите на 20 и 21
ноември 2014 г., в Руския културно-информационен център–София.
https://ethicsissk.wordpress.com/

II. Три сборника статии, свързани с темите на трите национални
конференции по етика, както следва:

Етиката в българската правна система. Драмалиева, В., Е.Маринова
(Съст.), Изд. На УНСС, С., 2013, 372 с. [Сборник статии PDF
https://ethicsissk.wordpress.com/]

Европейски етични стандарти и българската медицина. Маринова, Е., С.
Попова (Съст). Изд. На БЛС, С., 2014, 641с.. [Сборник статии PDF
https://ethicsissk.wordpress.com/]

Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България.
Маринова, Е. (Съст.). С., 2015, 400 с. (под печат)

АНОТАЦИЯ
Проектът „Разширяване на етическия дебат в българското общество“ си

поставя и постига значими научни цели. Осветяват се зоните на морална
болезненост и етическите рискове в различни социални сфери, като се приобщават
обществото, държавата и гражданите към етическия дебат. С това се допринася за
„разширяване на границите на респект” в обществото (в смисъла на П.Сингър), за

https://ethicsissk.wordpress.com/
https://ethicsissk.wordpress.com/
https://ethicsissk.wordpress.com/
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2013/06/etikata-v-bylgarskata-pravna-sistema.pdf
https://ethicsissk.wordpress.com/
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2014/05/evropeiskite_etichni_standarti_i_bulgarskata_medicina.pdf
https://ethicsissk.wordpress.com/


повишаването на моралната чувствителност на българина и на неговата
търпимост към различията. Чрез тези дискусии етическата проблематика и
терминология придобиват гражданственост, като в същото време са провокация
към моралното мислене, моралните чувства и основание за морален избор на
социалния субект.

Анализират се основните етически проблеми в българската правна система,
разкрива се ролята на моралния регулатор за промяната, утвърждаването и
поддържането на правото в ситуацията на радикални промени на икономическата и
политическата система у нас. Показват се възможностите на правото като гарант и
стимулатор на морала в обществото.

Oсмислят се Европейските етични стандарти през призмата на българската
медицина. Осмислят се пътищата за хармонизация на българската и европейската
медицински пратики. Анализират се формите и средствата за упражняването на
контрол върху тяхното практическо приложение. Разкрива се пригодността и
адекватността им в специфичната социално-икономическа ситуация у нас.

Анализират се ценностите, регулиращи отношението на българина към
природата в ситуация на рязко изостряне на екологическите проблеми в глобален
план, прояви на които са и природните бедствия през последната година.
Дискутира се значението на етиката за устойчивото развитие на българското
общество.

ПРИНОСИ

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Реализиран е широк научен дебат и публична дискусия по три болезнени

за българското общество етически теми: 1)Етиката в българското
правораздаване, 2) Европейски етични стандарти и българската медицина и
3)Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България.

Създадена е една цялостна картина на етиката в българското правораздаване,
като е проследена двустранната връзка на правото и морала в контекста на
българското обществено развитие.

Със средствата на философията, социологията, етиката, медицината,
биологията и др. е представена разгърната картина на българската медицина, като е
потърсено влиянието върху нея на европейските етически стандарти.

Възможностите за устойчиво развитие на българското общество се обвързва с
етическите приоритети и с ценностите, регулиращи отношението на българина към
природата.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Разширява се и се поддържа единно национално научно етическо

пространство чрез консолидиране на българските етици и чрез взаимодействие на
научните и академичните етически общности. Участие в инициативата имат колеги
от научни и академични звена в страната, специалисти в областта на етиката, но и



на правото, медицината, биотехнологиите, екологията – институтите на БАН, СУ
„Св. Климент Охридски“, МУ-София, Пловдив, Стара Загора и др., УНСС, ТУ-
София, НБУ, ЛТУ-София, ВУ във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико
Търново, Русе и др. В процеса на изграждане и укрепване на националната
етическа мрежа са привлечени като партньори и съмишленици УНСС и МУ –
София.

Извън първоначално формулираните задачи е потърсен международен
резонанс на инициативата

Чрез привличане на видни чуждестранни специалисти в научния дебат
(Вж програма на Деветата и Десетата национални конференции (с международно
участие) https://ethicsissk.wordpress.com/

Чрез привличане на Представителство на Россотрудничество в
РБългария в организацията на Десетата национална конференция (с
международно участие). https://ethicsissk.wordpress.com/

Приобщени са обществото, държавата и гражданите към етическия
дебат.

Даден е форум на студентите, докторантите и младшите научни и
академични кадри, което дава възможност за тяхното приобщаване към
етическата идея, което е фактор за кадровото развитие на етическата наука в
България.
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