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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА

Участници в проекта:

Във връзка с междудисциплинарния характер на изследването в екипа са
привлечени компетентни изследователи в областта на етиката, философията,
социологията, наукознанието, правото, биоетиката, бизнесетиката, медицинската етика
и естетиката. от ИИОЗ при БАН, Техническия университет – София, УНСС и
Медицинския унивееситет – Плевен.

Доц. Емилия Маринова, д-р по философия – н. р-л, ИИОЗ, БАН
Проф. Анна Мантарова, дсн, ИИОЗ, БАН
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Проф. Даниела Сотирова, д-р по философия, ТУ – София
Проф. Ерика Лазарова, дфн, ИИОЗ, БАН
Гл. Ас. Иван Миков, д-р по философия, ИИОЗ, БАН
Проф. Иванка Стъпова, д.ф.н., ИИОЗ, БАН
Доц. Людмила Иванчева, д-р по философия, ИИОЗ, БАН
Гл.ас. Силвия Серафимова, д-р по философия, ИИОЗ, БАН
Доц. д-р Силвия Александрова, дмн, МУ – Плевен
Доц. Станка Христова, д-р по философия, ИИОЗ, БАН
Ас. Стоян Ставру, д-р по право, ИИОЗ, БАН

Техническо лице:
Любослава Костова, ИИОЗ, БАН

Основната цел на изследването е да покаже мястото на съвременната
българска приложна етика в различни сфери на българския обществен живот.
Обхванати са две основни насоки – 1) навлизането на етиката в процеса на вземане на
решения на различни социални и професионални нива и 2) разгръщане на етическото
образование като основна тенденция в етиката на развитието.

Предмет на изследването:
Проектът изследва мястото и перспективите на етическото знание в социо-

културното и технологичното развитие на съвременното българско общество.

Основна хипотеза на изследването:
Под влияние на глобалните тенденции българската етика навлиза в реалния

процес на „правене“ на социални политики. Този процес е най-ясно изразен в области с
повишен технологичен риск и закономерно води до разгръщане на етическото обучение
в тях.

Научно-изследователската задача:
Да се анализира мястото на етиката в основни области с повишен социален и

етически риск в българското общество. Да се покаже, че етиката на развитието се
превръща в решаващ фактор за експертното преодоляване на риска и за изработването
на адекватни управленски решения.

Да се изведе тенденцията на развитие на етическото образование и да се покаже
мястото и в процеса на общественото развитие.



Външни рецензенти:
Изследователският проект е рецензиран от доц. д.ф.н. Богдана Тодорова, доц. д-

р Елена Петрова и доц. д-р Таня Батулева.

Съответствие на Приоритетите на БАН и ИИОЗ
Проектът съответства на 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»), а също така на Политика 2 “НАУЧЕН
ПОТЕНЦИАЛ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ЧАСТ ОТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО” Програма 2.1.
“Технологично развитие и иновации”. Изследването има отношение и към ПОЛИТИКА
3 "НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В
ЕВРОПА И СВЕТА" Програма 3.3. “Ценностната система на българското общество”.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържателно изследването е структурирано в пет панела, както следва:

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ОТ ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ КЪМ
СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

РАЗВИТИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК, ЕТИЧЕСКИ ИЗБОР
ЕТИЧЕСКАТА РЕГУЛАЦИЯ – ПРЕДИ ЗАКОНА
СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ – ЦЕННОСТНИ НАГЛАСИ И КУЛТУРЕН

КОНТЕКСТ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Всеки панел обхваща важни теми, разработени в студии с обем между 31 и
40 страници. Темите и авторите са както следва:

 Българската приложна етика – между академизма и практиката
(Е.Маринова)

 Науката като фактор на развитието: някои етически аспекти
(Людмила Иванчева)

 Етика на развитието и етични решения в бизнеса (Даниела Сотирова)
 Етически измерения на биотехнологичните неравенства (С. Христова)
 Практиката на предимплантационна генетична диагностика (ПИГД)

и принципът на прокреативното благодеяние (Любослава Костова)

 Етиката в предверието на правото (Стоян Ставру)
 Локални измерения на етическото кодексиране (Иван Миков)

 Етиката на развитието срещу етиката на егоизма (Ерика Лазарова)
 Ценности и проекологично поведение (Анна Мантарова)



 Развитието – универсална култура и дигитализация (философско-
исторически и естетически ракурс (Галин Пенев)

 Естетическото – носител или разрушител на етическото (Ваня
Стъпова)

 Биоетическото обучение в България (Силвия Александрова)
 Как се преподава бизнес етика? (Валентина Драмалиева)
 The Struggle for the Conceptualization of the Norwegian Philosophy of

Outdoor Life (Friluftsliv) and Its Pedagogical Value. A Comparative Analysis of the
Norwegian and Bulgarian Pro-environmental Behavior (Силвия Серафимова)

АНОТАЦИЯ

Показва се как в българската приложна етика се появява идеята за етическата
експертна дейност. Проследява се излизането ѝ от рамките на академизма и появата на
една от най-актуалните тенденции в развитието на съвременната наука, която е
свързана с превръщането на етиката в реален фактор на обществения прогрес.
Очертават се основните линии на разгръщане на етиката на развитието в български
условия. (Е.Маринова)

Анализира се как развитието на науката и научно-техническият прогрес
пораждат сериозни етически рискове, които не могат да бъдат овладяни без намесата на
науката етика. Анализират се факторите, които засилват социалната роля на
съвременната наука за преодоляване на възникващите заплахи и осигуряване на
обществен напредък и просперитет. Същевременно се дискутира нарастващото
значение на етиката в този процес, като се посочват някои специфики на проблема у
нас. (Людмила Иванчева)

Разкрива се мястото на етиката в икономиката и бинеса. Анализират се
етическите понятия, използвани в бизнес етиката. Основното внимание е
съсредоточено върху концептуалното изясняване на етическо поведение, бизнес,
икономически решения, етика на развитието. Фокусирането върху взаимните връзки
между тези понятия през призмата на моралната философия и приложната етика
налага да се пренебрегнат в анализа и изложението някои важни икономически,
финансови, социални или политически измерения на връзките между етическо и
икономическо. (Даниела Сотирова)

Анализира се мястото на етическата аргументация при преодоляването на
биотехнологичните неравенства у нас. Анализират се етически измерения на
биотехнологичните неравенства – същност, социални равнища, на които са най-ясно
изразени, влияние върху останалите неравенства в обществото. Дискутират се
основните политики за тяхното регулиране. (Станка Христова)

Представя се практиката на предимплантационна генетична диагностика като
част от съвременните репродуктивни технологии Тази практика се обвързва в
съдържателно отношение с принципа на прокреативното благодеяние, според който
„родителите би следвало да изберат детето с възможно най-добри шансове за най-добър
живот с оглед на наличната информация”. Дискутира се спорната в морален аспект



трансформация на моралния избор в генетичен, който води до преобразяването на
очакването в задължение. (Любослава Костова)

Анализират се етиката и етическия дебат като фактори за промяна на законовата
база у нас в една нова област, каквато е биоправото. Интердисциплинарното изследване
се реализира по повод въвеждането на института на заместващото (сурогатно)
майчинство; предложенията за изменение на Закона за гражданската регистрация във
връзка с възможността за погребване на мъртвородени деца; предложенията за
изменение на Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки относно
въвеждането на кръстосаното донорство и домино трансплантациите; и Законопроекта
за евтаназията. Демонстрира се лимитираността на формалното юридическото
регулиране на иновативните процеси и се извежда потребността от взаимодействие
между етиката и правото. (Стоян Ставру)

Анализира се значението и мястото на етическите кодекси в българската
социална практика. Формулирани са границите на тяхната пригодност. Посочени са
перспективите на етическото кодексиране и етическата експертиза в условията на
технологично развитие на българското общество. (Иван Миков)

Изследва се етиката на развитието като ново и плодотворно теоретично
направление, което поставя в центъра на вниманието нравствените измерения на
обществено-икономическото и собствено човешкото развитие с акцент върху
социалната справедливост, борбата с бедността и гарантиране на т.нар. базисни
човешки права. То е противопоставено на етиката на егоизма на Айн Ранд, която
загърба моралните ценности и добродетели в името на индивидуалния интерес, тотално
отричайки етиката на алтруизма. Анализът е базиран върху световните и български
реалии на бедността като социална болест и необходимостта от етизиране на
икономическата проблематика. (Ерика Лазарова)

От позициите на социологията се анализират ценностните системи и приоритети
в бъргарското общество и се търси тяхната връзка с формирането на нагласите по
отношение на опазването на околната среда и на различни форми на проекологично
поведение. Разглежданите процеси са поставени и в социално-икономически контекст
като е акцентирано на ролята на икономическите интереси. (Анна Мантарова)

Показва се мястото на етиката в подбора на културни политики и естетически
приоритети в съвременното българското общество. Изследват се медията и
информационните технологии като проводник на етическото и като фактор за
интегрирането му в икономическите, био-медицинските, екологичните и пр. политики.
Привеждат се аргументи на Н. Трубецкой и С. Хънтингтън в подкрепа на един модел на
многополярно развитието, който намира изход от набелязаните от Д. Гуле два проблема
на етика на развитието – етноцентризъм на теорията и дистрибуция на блага.
Разглеждат се естетическите импликации в развитието на техническата медия и се
щрихира възникващата постхуманистична киберкултура.

(Галин Пенев)

Етическото и естетическото са разгледани както в няколко исторически щриха,
така и от аксиологическа гледна точка, в някои конкретни естетически ценностни
системи (Сантаяна), в съпоставителен режим при морализма и естетизма, както и в
търсенето на отличителните им черти в съвременната културна ситуация. Това, което



може да ги обедини е фактът, че двете понятия са системообразуващи и основни
компоненти в ценностната сфера. Затова единството на етическото и естетическото е не
пожелателно, а необходимо, тъй като човек "живее в определено ценностен свят".
Стремежът към съвършенство стимулира възходите и спадовете на развитие на
конкретно-историческите ценности.

В съвременността дори най-беглият поглед върху културата, изкуството,
естетическите ценности показва инфлация на съвременната ценностна система.Нещо
повече, това рефлектира и върху етическия компонент. Налагането на нови стереотипи
на ценности прогресивно и с категоричност води до деструкция на продуктивното
единство етическо и естетическо. Само надеждата остава все пак - това единство да
бъде възстановено, дори ако трябва да се върнем назад към изворите – класическите
ценностни системи, детерминиращи духовността. (Ваня Стъпова)

Очертават се характеристиките и перспективите на биоетическото обучение като
неотменна част от развитието на биомедицинските технологии у нас. Представя се
разгърната методология за етичен анализ и дискусия на филми в обучението по
биоетика. Методът за анализ е базиран на европейски етични стандарти и тяхното
приложение в българската медицина. Демаркират се границите между обучението по
биоетика и бизнес етика при български студенти образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалностите медицина, управление на здравните грижи и
здравен мениджмънт. (Силвия Александрова)

Защитава се тезата, че преподаването на бизнес етиката трябва да се основава на
правилното разбиране на същността й, убеденост във възможностите й за
икономическата сфера, яснота за прагматичните й аспекти по отношение на бизнеса и
усилия за изграждане на етическа нагласа и компетентност у обучаваните. Прави се
опит да се рационализира недоверието към бизнес етиката, с оглед преодоляването му
като пречка. Сочат се философски, етически, психологически и прагматични аргументи
в подкрепа на преподаването на бизнес етиката. Извеждат се някои важни принципни
положения, с които трябва да е съобразено преподаването. Ретроспективно се
представят принципните предпоставки и предписания, с които бизнес етиката се е
наложила като академична дисциплина при обособяването й през 70-те години на 20.в.

(Валентина Драмалиева)

Като се анализира генеалогията на специфичната за Норвегия философия на
живота на открито (friluftsliv), се акцентира върху ролята на нормативната валидност на
спонтанния контакт с природата като фактор за формирането на проекологично
поведение. Прави се опит за екстраполиране на българска почва на този опит с цел
формирането и развитието на релевантна екологична култура, изискваща
индивидуална/колективна морална отговорност както към природата, така и към
бъдещите поколения и връзката им с реалното ангажиране с екологични инициативи.
(Силвия Серафимова)
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НАУЧНИ ПРИНОСИ
Показва се, че в съвременното българско общество се засилва ролята на етиката

и на етическия дискурс в процеса на „правене на социални политики“. Развитието на
новите технологии и на иновациите засилва значението на приложната етика, която от
„практическа философия“ се трансформира във важен аспект на социалната практика.

Изследването показва нарастващото значение на етиката в онези сфери на
българския социален живот, които са свързани с изострянето на етическия риск, от една
страна и с ускореното навлизане на иновациите, от друга.

Анализира се собствено етическата регулация „в предверието на закона“ и се
показва влиянието на етическия дебат върху промяната на законовата уредба, свързана
с развитието на биотехнологиите.

Анализират се някои характеристики на културната среда, в която се реализират
тенденциите на устойччиво развитие на българското общество. Извеждат се онези
аспекти на културната среда, които са най-силно повлияни от развитието на новите
технологии.

Показва се, че навлизането на етиката в социалните политики поражда нови
предизикателства пред етическото обучение и съответно води до възраждане на
академичното етическо образование. Търси се връзката с европейските образци на
екоетическа култура.

ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ ПО ТЕМАТА
(2012–2015)

Основните резултати на изследването са публикувани в СБОРНИК
СТУДИИ и в СТУДИЯ, както следва:

ЕТИКА И РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ. Сборник студии.
Маринова, Е. (Съст.), София: Фабер, 2015, 260 с. (под печат) – рецензии на доц. д.ф.н.
Богдана Тодорова и доц. д-р Таня Батулева



Стъпова, В. Естетическото като културен носител или разрушител на етическото.
(под печат), 34 с. – рецензии на доц. д-р Елена Петрова и доц. д-р Таня Батулева.

(Вж: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В същото време членовете на екипа са реализирали публикации, лекции и
експертна дейност по темата на проекта.

Вж ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕЗУЛТАТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СА ОБСЪДЕНИ И НА НАУЧЕН
СЕМИНАР ПО ЕТИКА – ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА НА СЕКЦИЯ
„ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - https://ethicsissk.wordpress.com/
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