
СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р Александър Любенов Гънгов, СУ „Св. Климент Охридски“ относно 

дисертацията на г-н Кристиан Исакофф „Влиянието на етическите въпроси върху 

информационните технологии“ за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор по философия“ по 2.3. „Философия“ (Философия с преподаване на английски 

език) 

 Представената дисертация на английски език, съдържа около 250 стр. по БДС. 

Библиографията се състои от около 100 заглавия, от които преобладаващият брой е на 

английски език, а част—на немски. Текстът включва шест глави, увод и заключение; 

към дисертацията са приложени схеми и снимков материал, които подпомагат 

реализирането на замисъла на автора. Авторефератът е в разширен формат на 

български език, както изисква Законът и Правилникът на СУ. Дисертантът има две 

публикации по темата на дисертацията. Г-н Исакофф е взел семестриалните курсове, 

носещи 60 ECTS, които са предвидени в индивидуалния учебен план, с отличен успех, 

както и минимумът по специалността. Дисертацията е лично дело на нейния автор, като 

всички позовавания са извършени коректно. Спазени са всички изисквания за 

откриване на процедура за публична защита. 

 Колегата Исакофф заема умерена и реалистична позиция по отношение на 

бизнес етиката. Той отбелязва, че етическите ценности не са гаранция за бизнес успехи, 

но все повече предприемачи осъзнават ползата от изработване на система от етически 

ценности. Дисертантът показва значимостта на етиката на корпоративното управление. 

Тази етика се явява подвид на етиката при боравене с информация и на етиката на 

вземане на решения. Дори става оправдано да се смята, че етически отговорните 

решения и действия придобиват статут на продуктивна сила.  

 В дисертацията се прави ясно разграничение между микроетика /под този 

термин се разбира стандартната етика в различните й направления/ и макроетика. 

Съвременното общество се нуждае именно от макроетика, основана на информационна 

екология, която схваща информацията като ресурс и продукт. Следователно, 



наложително е информационната етика да бъде макроетика, тъй като днес социалната 

среда е изцяло изградена от информация. 

 За по-доброто изясняване на това що е макроетика са привлечени възгледи на 

Флориди, който отстоява широк поглед към етическото, приемайки, че както различни 

форми на живот, така и небиологически обекти могат да имат морален статус. Такъв 

макроетически принцип лежи в основата на информационната етика.  

Дисертантът се придържа към гледната точка на Рафаел Капуро за напълно ново 

разбиране за битие. Битието вече се превръща в изчисление, то се въплъщава в цифрова 

реалност. Важно е, обаче, да се отбележи, че цифровизацията не е просто конгломерат 

от битове. Необходимо е битовете да бъдат структурирани и о-формени като ин-

формация. Същинската онтология се оказва ин-формиране, което задава морални 

измерения.  

Описанието на влиянието на етическите въпроси върху информационните 

технологии включва обсъждането на моралния статут на изкуствения интелект. 

Етически аспекти се разкриват при разглеждането на, тъй наречения, трансхуманизъм, 

който поражда рискове при опитите да се преодоляват естествените ограничения на 

човешкия живот. От гледна точка на информационната етика апаратурата, 

притежаваща изкуствен интелект, би могла да смята за роби на техните ползватели. 

Конкуренцията между интелигентните машини, навлизащи в производството, и хората, 

изпълняващи определени дейности, води до негативни последици и дори конфликти 

между машини и хора. Ако на машините би могло да се припишат личностни 

характеристики, то притежанието на машини би означавало тирания. От друга страна, 

освобождаването на изкуствения интелект от подобна тирания би било равносилно на 

придобиване на гражданство. Гражданството на изкуствения интелект граничи с 

научната фантастика, но колегата Исакофф излага тази теза по един доста приемлив 

начин. Това което буди известни съмнения, обаче, е дали етическите въпроси влияят 

върху изкуствения интелект /както е отбелязано в заглавието на дисертационния труд и 



се твърди в самата работа/ или, по-скоро, изкуственият интелект разкрива нови 

етически измерения и поставя нови въпроси? Или може би налице е взаимно влияние? 

Етически размишления възникват при използването на, тъй наречените, „големи 

данни“. Компаниите провеждат предвиждащ анализ, свързан с бъдещето поведение на 

клиентите им, реализацията на техните продукти и услуги и т.н., обусловен от 

„големите данни“. Етически неутралните „големи данни“ се превръщат в етически 

значими в зависимост от това кой ги използва. Тук неволно възниква сравнението 

между ролята, изпълнявана от „големите данни“, и големия брат. Неконтролираните 

етически „големи данни“ неминуемо биха се превърнали в голям брат. 

Сигнализирането за нередности, което е показател за проблеми в дадена 

организация, е още една съществена тема, засегната в дисертацията. Сигнализирането е 

свързано с евентуално оповестяване на конфиденциална информация. Тъй като 

сигнализирането, като правило, се извършва от служител на организацията, то той 

лесно би могъл да бъде обвинен в неетично и дори в незаконно поведение, което, както 

дисертантът показва, само по себе си поражда нови етически теми. 

Практическото предложение за създаване на етически код на компания, умело 

разработено от дисертанта, включва общи етически стандарти, дефиниране и избягване 

на конфликт на интереси, както и защита на конфиденциална информация. 

Внедряването на етически код би осигурило по-стабилна социална позиция на дадена 

компания. Самото наличие на код символизира социалните очаквания и съответства на 

очакванията както на клиентите, така и на акционерите. При несъответствие между 

дейността на компанията и етическия код се подкопава доверието в компанията, поради 

което колегата Исакофф напълно оправдано твърди, че спазването на етически код, ако 

не напълно стриктно, то поне в голяма степен, е гаранция за поддържане на 

привлекателен образ на компанията. 

Струва ми се, че изложените дотук теми от дисертацията на г-н Кристиан 

Исакофф, както и начинът на тяхното изложение от дисертанта, дават пълно основание 



да му бъде присъдена образователна и научна степен доктор по философия. Обръщам 

се към уважаемите колеги от научното жури да му я присъдим единодушно. 

 

 

17.11.2015 г.     Подготвил становището:  

      /проф. д-р Александър Л. Гънгов/ 


