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В изпълнението на проекта “Етиката на развитието в български контекст”
включва водещи специалисти от Института за изследване на обществата и
знанието, Техническия университет, Университета за национално и световно
стопанство и Медицинския университет в Стара Загора. По своя характер това е
междудисциплинарно изследване, покриващо проблемни полета от областта на
философията и етиката, социологията и правото. Проектът е структуриран в пет
глави: “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.

В работата на доцент Емилия Маринова Българската приложна етика –
между академизма и практиката се анализира мястото на съвременната
българска приложна етика в процеса на вземане на решения на различни
равнища. Авторката проследява нейния сложен преход от академизъм към
приложност и интегрирането й в социалния живот, нееднозначните
взаимодействия между теория и практика, тяхното взаимно обогатяване и
стимулиране. Набелязва основните етапи на този процес – идеята за етическа
експертна дейност; етически практикум; линиите на разгръщане на етиката на
развитието в български условия. Националният профил на тази нехомогенна
картина се определя от специфичните особености на развитието на българското
общество като:изоставане спрямо глобалните процеси; неравномерно развитие;
разслоение и поляризация на етическата аргументация (неизбежност и
пожелателност); обвързаност с етическия риск; зависимост от иновативните
тенденции; разгръщането на етическото образование като основна тенденция в
етиката на развитието; преосмисляне на научните цели като утилитарни.

Доцент Маринова обосновава извода, че с публичната роля на приложната
етика са свързани едни от най-радикалните трансформации в разглежданата
област на научно познание, както и възможността чрез съпоставителен анализ
да се осмислят процесите в етапа на тяхното възникване и развитие. В статията
се прави типология на насоките в развитието на съвременните български
приложно-етически изследвания – аналитическа, практическа и педагогическа.
Обосновава се ролята на засиленото търсене на етическа експертиза в
съвременното рисково общество, превърнало се в стимул за ускореното
развитие на българската приложна етика, която вече е част от съвременните
световни тенденции.

Втората студия Науката като фактор на развитието: някои етически
аспекти проследява редица специфичните етически импликации в науката в
качеството й на фактор за развитие. Нейната авторка, доцент Людмила



Иванчева, анализира свързаните с развитието на науката и техниката рискове,
както и ролята на етиката за преодоляването им. Особено внимание е отделено
на българския опит в съвместяването на наука и етика. Тъй като концепцията за
етичната неутралност на науката вече е отхвърлена, е аргументирана тезата, че с
намесата на етиката може да бъдат решени свързаните с оцеляването на
планетата въпроси.

В студията си Етика на развитието и етични решения в бизнеса
професор Даниела Сотирова показва сложните и нееднопосочни връзки между
етиката, икономиката и бизнеса. Авторката, дългогодишен изследовател в
областта на бизнес етиката, си поставя за цел концептуалното изясняване на
етическите понятия, връзките между етическо поведение, бизнес,
икономически решения, етика на развитието. Осмисля противоречивите
взаимозависимости между цели, ценности, средства в поведението и
отношенията българската бизнес среда. Наред с теоретичните оптики,
Сотирова проблематизира и редица свързани с приложната етика аспекти като:
добро и правилно в ситуациите, дейностите и решенията; егоистичен интерес
и морална мотивация; печалбата – нормативно понятие или груб
капиталистически факт, нерелевантен към всяка морална аргументация;
морално допустимо, етично и законно; етика на намеренията/етика на
резултата; човек или институция – на кого принадлежи приоритетът?;
универсални правила и национални аспекти в бизнес етиката.

Доцент Станка Христова предлага съдържателен анализ на етическата
аргументация за преодоляването на биотехнологичните неравенства. От една
страна, авторката анализира етическите измерения на биотехнологичните
неравенства – същност, социални равнища на проявление, влияние върху
другите неравенства в обществото. От друга страна, са показани основните
политики за тяхното регулиране (Етически измерения на биотехнологичните
неравенства). Патосът на статията е свързан с празнотите в изследванията за
влиянието на биотехнологиите върху социалните, икономическите и др.
неравенства в българското общество. Авторката развива няколко основни тези:
биотехнологиите не предизвикват морални неравенства директно, а по-скоро
опосредствано, като резултат от социалния статус; развитието на
биотехнологиите и техните практически приложения създават условия за
редуциране на някои типове неравенства, както и за появата на нови. Наред с
това, развитието на биотехнологиите става основа за концептуализиране на
теми като: автономия на избора; равенство на жените и репродуктивно
законодателство; репродуктивни функции – преход от задължителност към
право; изместване на контрола от семейството към институциите (държавни и
медицински).

Продължение на тази проблематика е анализът на предимплантационната
генетична диагностика – практика обвързана с принципа на прокреативното
“благодеяние” и възможността за избор на дете с възможно най-добри шансове
за най-добър живот. Включвайки се в един от най-остро дискутираните
съвременни дебати, авторката гл. ас. Любослава Костова, обговаря етическите
аспекти, свързани с иновативните репродуктивни технологии. Кога може да



говорим за морален статус на ембриона; как да приемаме съдбата на ненужните
ембриони; има ли морал в програмираното донорство; не съществува ли
опасност постепенно понятието достойнство (в Кантовия смисъл) да бъде
подложено на “нормализация”; къде минава границата между моралния и
генетичния избор; не е ли отговорното родителство безусловно приемане и
любов към детето извън желанието то да бъде точно определено от
технологиите; не е ли налице поредният скрит опит за тотален контрол, този
път върху отношението родители-деца – с аргументите и степените на приемане
или отхвърляне на всички тези въпроси ни запознава работата на Костова
Практиката на предимплантационна генетична диагностика (ПИГД) и
принципа на прокреативното благодеяние.

Статията на ас. Стоян Ставру разглежда връзките между етика и право в
светлината на серия от дискусии, ангажирали в значителна степен световното
обществено мнение. Авторът приема етическия дебат като предверие на закона,
осигуряващо възможност за промяна на законовата база у нас в една нова област,
каквато е биоправото. Ставру разглежда предложенията в закона за
трансплантацията на органи, тъкани и клетки; законопроекта за евтаназията; за
сурогатното майчинство, за кръстосаното донорство и др. и обосновава извода
за необходимост от тясна връзка между етика и право за регулиране на
иновативните процеси (Етиката в предверието на правото). На етиката се
пада задачата да персонализира въпросите за регулация, да съобрази
абстрактните норми с многоликите човешки пристрастия, свързани с въпросите
за живота и смъртта.

В статията си Локални измерения на етическото кодексиране гл. ас. Иван
Миков предлага типология на етическите кодекси в българската социална
практика, тяхното значение и място, граници на ефективност в съвременното
българско общество. Миков обръвързва изследването си с теорията на етиката
на развитието и осъзнаването на нуждата от мащабно кодифициране на морала.
Авторът се позовава на обрата на Гуле (извеждането на необходимостта от
създаването на етика на развитието като самостоятелна дисциплина). Празното
поле на етическа кодификация в редица сфери се разглежда не само в негативен
план, но и като позитивно очакване и възможност за развитие. (Топоси на
етическото кодексиране в социалното развитие).

Професор Ерика Лазарова предлага съдържателен анализ на етиката на
развитието като контрапункт на етиката на егоизма на Айн Ранд, която въздига в
култ индивидуалния интерес. От теоретичния анализ акцентът преминава върху
българската реалност и необходимостта от етизиране на икономическата
проблематика. Ако етиката на егоизма на Айн Ранд отхвърля моралните
ценности в името на индивидуалния интерес, отрича алтруизма и превръща
междуличностните отношения в търговска сделка, то етиката на развитието
лансира възгледа за необходимост от всеобщо хуманизиране и етизиране на
обществото и апелира за съчетаване на предимствата на пазарното стопанство с
принципите на социалната държава. Според Лазарова налице е поредната
антиутопия, която принципно отхвърля всички етически норми, утвърдили се
като естествен регулатор на човешките отношения. Авторката аргументирано



доказва невъзможността тази апология на егоизма да бъде истински възродена в
условията на глобализация, където индивидуалното оцеляване и благосъстояние
е все по-зависимо от това на останалите. Тази тотална липса на същностно
етически поглед към проблема за ценностите намира достоен отговор именно в
етиката на развитието (Етиката на развитието срещу етиката на егоизма).

Социологическите аспекти на ценностните системи в българското
общество и нагласите по отношение на опазването на околната среда в тяхната
връзка с икономическите интереси (формиране на проекологично поведение) са
обект на изследване от професор Анна Мантарова в студията й Ценности и
проекологично поведение. В сложната ситуация на преход, когато е налице
процес на замяна на ценностните образци на етатисткия егалитаризъм с тези на
индивидуалисткия либерализъм, релевантното към състоянието на околната
среда поведение показва наличие на разнообразни фактори на макро и
микроравнище. Затова, наред с използването на икономически лостове,
институционални структури и нормативна база, за формирането на
проекологично поведение има и формирането на нравствено съзнание.
Авторката изтъква неоценимата роля на приложната етика и
мултидисциплинарния подход за решаването на екологичните проблеми.

Има ли място етиката във формирането на културните политики и
естетическите приоритети в съвременното българското общество? Може ли да
приемем, че медията и информационните технологии са проводник на
етическото и фактор за интегрирането му в икономическите, био-медицинските,
екологичните и пр. политики? Това са част от въпросите, на които се опитва да
отговори статията Развитието – универсална култура и дигитализация.
Авторът гл. ас. Галин Пенев се позовава на Н. Трубецкой и С. Хънтингтън в
подкрепа на един модел на многополярно развитие, който намира изход от
набелязаните от Д. Гуле проблеми на етиката на развитието – етноцентризъм на
теорията и дистрибуция на блага. Набелязани са и очертанията на
настъпващата постхуманистична киберкултура.

Критериите и необходимостта от концептуално разграничение между
обучението по биоетика и бизнес етика при българските студенти (във връзка с
нарасналия интерес към биоетическото обучение) са анализирани от доцент
Силвия Александрова в статията й Биоетическото обучение в България.
Авторката предлага разгърната методология за етичен анализ и дискусии в
обучението по биоетика на основата на европейски етични стандарти и тяхното
приложение в българската медицина.

На преподаването на бизнес етиката е посветена статията на професор
Валентина Драмалиева. Авторката прави 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. Драмалиева обосновава необходимостта от
преподаване на бизнес етика – дисциплина, осигуряваща адаптирането на
различните морални и етически стандарти към сферата на бизнеса. Извежда
основните принципи на успешното обучение: те включват свободен избор;
нормативност; рационалност; акцент върху нормативното мислене; етическа



казуистика (Как се преподава бизнес етика?).
Ролята на спонтанния контакт с природата и екстраполирането му на

българска почва за формирането на релевантна екологична култура и поемане
на морална отговорност към природата и бъдещите поколения е проследена
през призмата на норвежкия опит и философията на живота на открито. В
статията си 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
обосновава отговорността (индивидуална и колективна) към природата и
бъдещите поколения, както и ролята на екологичните инициативи за
изграждането на екологичната култура.

Предложеният труд определено има приносен характер. Той е първото у
нас цялостно изследване на етиката на развитието в български контекст.
Обосновано е анализирана ролята на етиката на развитието, постепенното й
превръщане в мощен фактор за превенция и експертно преодоляване на риска.

Особено уважение заслужава фактът, че теоретичните анализи на
авторите стават отправна точка за осмисляне и обговаряне на българската
реалност, на българското развитие.

Не по-малко висока оценка заслужава и присъстващият във всички работи
преход от областта на теорията към към областта на приложната етика, като
обосноваването на нейните етапи, съдържание, релации също е несъмнен
принос.

С компетентност авторите се включват в серия от водещите световни
дебати в областта на екологията, биоетическите изследвания, биотехнологиите,
в частност репродуктивните технологии, бизнес етиката, кодифицирането и др.

В условията на изострени етически рискове, монографията е ценен труд,
съдържащ и конкретни насоки за развитието на приложната етика на българска
почва, за вземане на оптимални управленски решения и адекватни социални
политики.

В монографията е показана тенденцията на развитие на етическото
образование, аргументирана е ролята му в общественото развитие, породена от
предизвикателствата от развитието на иновативните технологии.

Проектът напълно се вписва в три програми от водещите приоритети на
БАН: ценностната система на българското общество; научен потенциал – част
от европейското изследователско пространство и информационно, експертно и
оперативно обслужване на българското общество.

Студиите са на високо академично равнище и по своето съдържание биха
представлявали интерес за широк кръг читатели. За това допринася и живият
език, на който са написани.

Като имам пред вид качествата на предложения труд, убедено
препоръчвам на уважаемите членове на Научния съвет на ИИОЗ да приемат
плановия проект ЕТИКА И РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ с много
висока оценка.

Доц. Д-р Татяна Батулева


