
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

За дисертационния труд на Любослава Владимирова Костова на тема Морален 

избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция за 

присъждане на научната и образователна степен „доктор” по професионално 

направление 2.3 Философия (Социални изследвания на пола) към катедра „Логика, 

етика и естетика” в СУ. „Св. Климент Охридски”.  

Научен ръководител проф. д-р Н. Видева 

 

  Дисертационният труд се състои от въведение, четири глави, заключение, 

две приложения и литература в общ обем 203 стандартни компютърни страници.  

 Публикувани са десет статии по темата, изнесени са шест доклада на 

национални конференции и един на национална конференция с международно 

участие.  

 В ползваната литература са посочени 36 източника на кирилица, 218 на 

латиница и 14 интернет страници. 

 Във въведението ясно са очертани съвременното теоретично състояние на 

проблема, предметът, хипотезите, целите, задачите и методологията на 

изследването. 

 В първа глава Среда за производство на избор: от биополитика към 

биосоциалност са представени различни схващания за създаването и развитието на 

понятия като биополитика, биовласт, управляемост, медикализация, болест, здраве 

и т.н., чрез които се очертава проблемното поле на дисертационния труд. 

Разкриването на връзката между биополитика и управляемост е необходимо на 

дисертантката с оглед на обстоятелството, че свободният, автономен избор на 

индивида на практика се разполага в конкретно структурно-определено 

пространство, което определя правилната употреба на свободата, гарантирайки по 

този начин сигурността ( с. 17 от дисертацията). 
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В съгласие със заявеното намерение да изследва избора на репродуктивно 

поведение на макро и микро ниво, Л. Костова се опитва да очертае перспективата 

всеки един от компонентите на пренаталната диагностика да се превърне в основа 

за дилемна ситуация. За целта втора глава е изцяло посветена на дородовата 

генетична селекция: методи и практики. Подробно са разгледани неинвазивните, 

слабо инвазивните и инвазивните методи на тази процедура. Предоставена е 

информация за същността, предимствата и недостатъците на отделните методи и 

практики, степента на риск от раждане на увредено дете, възможните граници на 

този риск в зависимост от възрастта на бременната жена, уместността от 

използването им с оглед на етапите от развитие на плода и вероятностите за 

достоверност на получената чрез тях диагноза. Специално внимание е отделено на 

синдрома на Даун - един проблем, който през последните години у нас придоби 

публичност и е широко дискутиран както от гледна точка на отглеждането на т.нар. 

слънчеви деца, така и с оглед на пренаталната диагностика и нейните прогностични 

възможности. Акцентът е поставен върху статистическата и информативната 

стойност на резултатите, на базата на които се осъществява „информационен и 

превантивен контрол“ над избора. Според дисертантката този контрол до голяма 

степен предопределя избора поради медикализацията на средата на взимане за 

решение за или против аборта (с. 78 – 82).  

В съгласие с изискванията ще се спра по-подробно на трета глава - Морален 

избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция - която е и 

централна в дисертационния труд. 

Формулираната от дисертантката цел е „да очертае границите на моралния 

избор при провеждането на дородова генетична селекция, деконструирайки го до 

отделните морални дилеми, от които е изграден: решението да се проведе или не 

подобно изследване и в зависимост от получения резултат: решението селективен 

аборт или раждане на дете с увреждане” (с.106). Акцентът върху моралните 

дилеми, които съпътстват генетичните изследвания в различните им разновидности 

е обусловен според нея от специфичната за тези дилеми способност да променят 

както индивидуалните съдби, идентичности и психики, така и общосподелените 

очаквания и разбирания за морално и правилно поведение (с.107). 



 3 

За постигането на тази цел тя си е поставила задачата да фокусира върху 

„индивидуалния, чисто психологически отговор на жените спрямо тези дилеми, 

както и на специфичното значение на отделните сегменти на избора като социални 

конструкции и конкретни преживявания: селективен аборт и увреждане” (с.106). 

Дисертантката споделя утвърденото в биоетиката разбиране, че практиката 

на пренаталната диагностика (както впрочем и другите биотехнологични 

процедури и техники) не е морално-неутрално приложение на дадена технология и 

поле за изява на рационален или информиран избор, а самото й съществуване вече 

влияе на избора и налага задължението да избираш (с.111). 

В този контекст са очертани най-значимите морални дилеми, съпътстващи 

дородовата диагностика – да се се извърши или не (при положение, че нейните 

функции са предимно информативни и прогностични и поради това се основават 

върху вероятност); евентуалният риск от аборт; следствията от направения избор –

раждане на здраво дете, сигурност за здравето на бъдещото дете, селективен аборт 

в случай на фетално увреждане или раждане на дете с такова (с.110). 

Конкретизирани са факторите, които влияят върху избора на бременната 

жена да приеме или отхвърли тестовете за пренатална диагностика, да продължи 

или прекрати бременността – риск от увреждания на плода или от аборт, възраст, 

срок за взимането на решението, консултации с партньора, лекаря, близките, 

възможност за контрол върху собственото решение и т.н. 

Интерес представлява опитът за анализ на конкретни дилеми от интернет 

портали за майчинство у нас, което, въпреки скромния числов обхват на 

проучените лица, предоставя възможност за сравняване с наличните данни от 

изследванията по света. На базата на този анализ се правят някои съществени 

изводи относно практиката на пренаталната диагностика у нас и отношението на 

бременните жени към нея. Потвърждава се установената в цивилизования свят 

тенденция за увеличаване обхвата на включените в подобни изследвания бременни, 

която се дължи на личната информираност, налагането и приемането им като 

стандартни медицински практики, както и на съизмерването на медицинската 

норма с личните преживявания и отговорността към здравето и качеството на 

живот на бъдещото поколение (с. 117-118).  
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Получените от дисертантката данни потвърждават и друг общ тренд – 

достъпът, качеството, задължителността и приложимостта на тези изследвания са 

зависими от икономически, финансови, професионални условия. Според нея те до 

голяма степен предопределят пожелателния характер на пренаталните изследвания 

у нас и оказват влияние върху възможностите за индивидуален избор (с. 119). 

До важни за страната изводи дисертантката достига и при анализа на 

мненията за или против аборта по медицински причини. Става дума за 

хипотетичния и в някаква степен опосредстван характер на позицията, представите 

и нагласите на изследваните бременни, както и за асоциирането на увреждането с 

неприемливо страдание и невъзможност за пълноценен живот на детето и близките 

му 119-120). В тази връзка специално внимание е обърнато на доминацията в 

личните решения на медицинската норма над моралната. Л. Костова констатира, че 

в почти всички постове на жени, избрали да направят аборт по медицински 

показания, моментът на избор присъства като нещо предрешено и неизбежно – 

(налага се, трябва) дори и в случаите, когато аномалията не предполага непременно 

несъвместимо с живота увреждане, какъвто е например Синдромът на Даун (129).  

Заключение. 

Дисертационният труд е посветен на проблем, който с утвърждаването на 

практиката на пренаталната диагностика у нас през последните години придобива 

все по-голяма актуалност и поражда множество етични дилеми и конфликти. 

 Хипотезите са доказани както теоретично, така и чрез анализ на интервюта 

със специалисти и жени, използвали скринингови процедури при взимането на 

репродуктивни решения. 

 Дисертантката е запозната със съществуващите схващания по темата, но 

текстът на много места представлява колаж от абзаци, след всеки от който следва 

позоваване. Така се затруднява проследяването на логиката на аргументация на 

собствените тези. Може би затова се налага авторката да ги припомня многократно 

в различните контексти, вместо да ги обосновава във и чрез тях.  

 Авторефератът е добре структуриран и представя адекватно съдържанието 

на дисертацията. 
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 Основните идеи на труда са споделени в публикации и дискутирани на 

научни форуми.  

 Нямам общи публикации и конфликт на интереси с дисертантката. 

 Дисертационният труд отговаря на условията за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор”. Препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Любослава Владимирова Костова научната и образователна степен 

„доктор” в професионално направление Етика (Социални изследвания на пола). 

 

12 август 2016  

София                                                                         доц. Станка Христова 


