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СТАНОВИЩЕ 

относно 

дисертацията за присъждане на научна и образователна степен „доктор”, 

научна специалност: 2.3 Философия (Философия с преподаване на английски език), 

на Невена Руменова Георгиева, 

на тема: ”Етически и социални проблеми на изкуствения интелект” 

 

Изготвил становището: доц. д-р Асен И. Димитров 

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 

 

Данни за дисертанта: 

Невена Георгиева е редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия (Философия с преподаване на английски език) на Философския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител проф. дфн Анета 

Карагеоргиева. Докторантът има сериозен опит в областта на образованието, 

управлението на проекти и публичната комуникация. Дисертацията е в обем от 212 

стр.; библиографията   е изготвена съгласно общоприетите изисквания. Езиково и 

стилистично изследването отговаря на добрите академични стандарти и практики. 

 

Съдържание и приноси на дисертационния труд: 

Дисертацията се състои от Увод, четири Глави, Заключение и използвана 

Литература. 

В Увода, авторът се спира на реалните постижения на съвременната наука, 

които дават основание проблемът за изкуствения интелект (ИИ) да се тематизира 

не като фикция, макар и научна, а като налична, макар и все още твърде 

неустойчива реалност. Сред тези постижения и разработки дисертантът извежда 

трансхуманизма (насочен към разширяването и подобряването на човешките 

физически и интелектуални способности); опитите за прехвърляне на човешкото 

съзнание в изкуствена среда (с цел постигането на информационно безсмъртие и 

което е по-сериозно и актуално  – непосредствен достъп до всяка точка от 

виртуалната реалност); ИИ – като аспект на компютърните науки и технологията (в 

частност разработката на хуманоидни роботи). 

Авторът е мотивиран от убеждението, че философският дебат с оглед на ИИ 

има богато епистемологично съдържание, но водещи се оказват социалните и 

особено неговите етически аспекти. В този контекст Н. Георгиева набляга на три 
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възможни сценария на бъдещите отношения между хората и изкуствените 

интелигентни агенти: апокалиптични сценарии, според които ИИ ще заеме 

доминираща спрямо хората позиция; индиферентни сценарии, според които 

изкуствената и естествената интелигентност ще имат различни, непресичащи се 

пътища на развитие; позитивни сценарии, според които хората и ИИ ще 

съжителстват в сътрудничество и хармония. 

На тая основа, основната цел на дисертацията е да се потърсят възможни 

етически доктрини, които да послужат за постигането на оптимално позитивни 

отношения между хората и интелигентните машини. Произтичащите задачи са: 

изследването на философски направления, служещи за обосновка на ИИ; на 

стратегически документи, задаващи целите и конкретните стъпки на развитието на 

ИИ в рамките на Европейската общност; на възможността от изкуствен морален 

агент и релевантните теории с оглед на неговото поведение спрямо човека. 

Централната докторска теза (формулирана като хипотеза Увода) е, че, 

доколкото реализацията на ИИ в хуманоидна форма е постижима, то и  етическите 

теории, които могат да бъдат приложени при софтуерната разработка на ИИ са 

деонтологичните. С др. думи, моралните аспекти около поведението на един 

възможен бъдещ хуманоиден ИИ не следва да се отнасят до безкрайност към 

неговите създадели, а това поведение следва да бъде така устроено, че към него да 

се прилагат мерките и стандартите на човешката етика. 

В Първа глава „Възможността за изкуствен интелект”, Н. Георгиева започва със 

селективен, но много точен подбор на онтологичните и епистемологичните 

предпоставки на идеята за ИИ във философската класика. Тук, тя избира да се спре 

на два ключови момента: 

- Декартовия дуализъм, който не само, че полага съвременното разделение и 

звучене на т.н. ‘mind-body problem’, но също така ограничава разбирането за 

душата, като задава приоритета на разума, т.е. на рационалните, познавателните, 

научните и дори машинните, инженерните аспекти на интелигентността; 

- Теорията за първичните и вторичните качества (квалиите) на Джон Лок, която 

пък е в сърцевината на днешния дебат за силния вариант на ИИ. 

Тук нямам възможност да се спра на оригиналния и същевременно 

представителен подбор от съвременни автори, направления, концепции и идеи в 

дисертацията. Ще упомена двете, изтъкнати  от Н. Георгиева изследователски 

„идеологии” (днешната картезианска версия на Д. Чалмърс и физикализма на 

Томас Негел – „Съзнанието е продукт на физическото.”), както и анализираните от 
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Георгиева две методологии на изследванията по ИИ – функционализма и 

неврофилософията. Акцентът е поставен върху работите на неврофилософите 

Патриция и Пол Чърчланд, които търсят връзката между физическото и 

фенометнологичното чрез многобройни експерименти над невронната 

идентификация на съзнанието. 

В тази глава интерес представляват и разсъжденията на автора върху 

информационните алгоритми на естествения и изкуствения интелект – относно 

гъвкавостта, пластичността и особено връзката на естествените алгоритми с 

оцеляването на биологичните видове. Една компютърна система може и да победи 

на шах Каспаров или Крамски, но поне засега драматично изостава с проблема за 

оцеляването в открита за непредвидими предизвикателства реална физическа 

среда. 

Във Втора глава, „Социални проблеми на изкуствения интелект”,  са разгледани 

два стратегически документа на ЕС – „Роботика 2020” и „ЕУРОН: Пътна карта по 

робоетика”. Позовавайки се на тях Георгиева очертава основните области на 

приложение на ИИ в посочения времеви хоризонт и, което е по-съществено – 

способностите, които следва да се развият у роботизираните ИИ системи, 

включително и „когнитивна” способност. Това, разбира се, за съжаление, все още 

не означава херменевтично разбиране на контексти, но пък достатъчно ефективно 

„трупане на опит” и неговото използване при вземане на решения. По подобен 

начин засега в документите на ЕС се третират и етическите аспекти, произтичащи от 

поведението на ИИ агентите – в съгласие с визията на първия законодател на 

робоетиката – Азимов – тук моралната отговорност изцяло се носи от техните 

създадели – инженери, програмисти и производители.  

Глава Трета е посветена на етическите проблеми на изкуствения интелект. 

Централният проблем тук е възможен ли е, и как, изкуствен морален агент? 

Темата е изследвана в контекста на Кантовата етика на свободата и отговорността. 

Но формулировката на автора е действително оригинална и в нея е внесено съвсем 

ново и съвременно съдържание. Н. Георгиева отнася моралното поведение към 

присъствието на морални емоции. Ние трябва да притежаваме такива емоции, за 

да сме съпричастни към другите, да бъдем чувствителни, за да разбираме 

страданието и щастието им, подчертава тя. Така първото фундаментално условие за 

възможността на изкуствен морален агент е наличието на емоционална 

съпричастност у него. 



4 
 

Но, доколкото моралното поведение е немислимо вън от свободата на волята, 

авторът предлага оригиналното решение за въвеждането на един програмиран 

морален конфликт, който да е основание за наличието на реален морален избор. 

Тук бих подчертал най-силната, според мен теза на автора: проблемът е да се 

създаде такъв интелект, който да притежава програма, механизъм, ръководещ 

неговото поведение. Но, от друга страна, притежаващ „малкия недостатък” да 

притежава склонности или инстинкти, за да съществува необходимият за 

моралното поведение избор. Така, на базата на емоционалната съпричастност и на 

програмирания морален дефицит (в качеството на негативни и егоистични 

емоционални афекти и страсти), без претенциозност, но елегантно, съдържателно и 

ясно,  Н. Георгиева всъщност ни дава една пионерска формулировка на 

категорическия императив на практическия изкуствен разум. 

В Заключението, наред с утвърждаването на основната си докторска теза, 

авторът  се спира и на необходимостта законите на Азимов да бъдат подложени и 

на практически тестове, с което потвърждава впечатлението за една дисертация с 

отворен край, съчетаваща ясна априорна визия за природата на ИИ, с 

фундаменталните предпоставки на човешката моралност и интелигентност, както и 

с предизвикателствата на практическия опит.  

Литературата към дисертацията, състояща се от над 70 заглавия на английски, 

руски и български език е солидна и репрезентативна с оглед на предметната 

област, целта и задачите на изследването. 

 

Някои предложения за бъдещи изследвания, свързани с темата на 

дисертацията: 

Интересно би било авторът да доразвие засегнатия вече в дисертацията 

проблем: каква етика на ИИ да се създаде  – дали тя да е тази на Азимов, или да 

разчитаме на една етика, създаваща се в ход, като самоорганизация? 

Интересно би било да се разгледа оригиналния ракурс към етическите и 

социалните проблеми на ИИ, представен от Джерън Ланиър – примерно в 

https://www.edge.org/conversation/the-myth-of-ai 

Промяната на технологиите променя и подхода към изкуствения интелект; по 

времето на Чапек и на Азимов това може да са индустриалните технологии и 

дигиталните компютри, но днес навлизат и дори доминират биотехнологиите и 

нанотехнологиите. 
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Генното инженерство постави пак на дневен ред евгениката, киборгизацията и 

вместо проблема с комуникацията с роботите, като изцяло инженерни 

конструкции, по-скоро на дневен ред стои етиката на комуникацията с киборгите – 

това на ниво персонална комуникация; както и с мощни интегрирани системи 

човешки-машинен интелект – на социално ниво: интернет, системи за 

индустриално производство, системи за сигурност. 

Първостепенен остава и проблемът за контрола. Изкуственият интелект се 

създава не за да се подхранват конспиративни социални теории, не заради 

самоцелното самоунищожаване на човечеството и замяната му с по-интелигентни 

артефекти, а всъщност с тъкмо противоположната цел – засилване на човешкото 

присъствие във вселената и интелигентния контрол над каузалността. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В дисертацията е избрана оригинална, комплексна и актуална тема. Очертана е 

картата и е извървян маршрут през една предизвикателна и откъслечно изследвана 

територия. Проявени са способност за подбор на същностни въпроси, за откриване 

на точните предпоставки и инструменти за анализ, намерени са устойчиви и 

оригинални решения, създадени са пътеки и ориентири за нови изследвания и 

резултати в тематичната област.  

Като имам предвид високото ниво на теоретичната разработка, убедено 

предлагам на дисертантката Невена Георгиева да бъде присъдена  

образователната и научна степен “доктор”. 

 

30 юни,  2016 г.          Подпис: 

                              

                

Асен Димитров 

 

 

 

 

 


