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СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертацията “Етически и социални проблеми на изкуствения интелект” 

на докторант Невена Руменова Георгиева, 

с научен ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева, 

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

Научна специалност: 2.3. Философия (Философия с преподаване на 

английски език) 

 

От проф. дфн Димитър Цацов – ВТУ “Св.св. Кирил и Методи” 

 

 

За по-адекватното изразяване на моето отношение към предложния 

дисертационен труд становището ми ще бъде изградено на две основни 

части. Първата е поглед към разработката от образователна гледна точка, а 

втората от научна.  

От образователна гледна точка едно от достойнствата на дисертацията е, че 

вниманието е насочено към изключително актуална, сложна, комплексна и 

все още изпълнена с много неизследвани полета проблематика. Основните 

части, които образуват “тялото“ на дисертацията са структурирани в три 

глави. В първата се “разказва” накратко за теориите на съзнанието на 

Декарт, Лок, а съвременната панорама от теории за съзнанието са 

групирани в следните направления - дуализъм, физикализъм, 

функционализъм, неврофилософия. Тази част от дисертацията би могла да 

се обогати като по-активно се използват както достиженията на по-старото 

поколение български философи (А. Гаврилов, С. Петров, Р. Стъпов), така и 

на по-съвременните. Но независимо от това в каква посока ще се 
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разширява тази част, особено важно при описанието на различните теории 

за съзнанието е акцентирането върху онези моменти, които са релевантни 

на темата за изкуствения интелект. Необяснимо е за мен защо в тази част 

(и не само в нея) не е използвано най-представителното изследване на 

проблема за съзнанието засега в България, осъществено от проф. Анета 

Карагеоргиева (Философия на съзнанието, 2008, С.)  

Втората глава е посветена на социалните проблеми около създаването на 

изкуствен интелект, в която се представят два документа на Европейския 

съюз - "Роботика 2020 – Програма за стратегически изследвания за 

роботика в Европа" в рамките на Хоризонт 2020 и и ЕУРОН Пътна карта 

по Робоетика. Основните моменти,  на които се поставя специален акцент 

са: навлизането на интелигентни машини в ежедневието; дефиниция за 

робот и видове роботи; практическо приложение на интелигентните 

роботи  в правителствен, граждански, търговския и потребителски сектори; 

области на технологично развитие; интеракция човек-робот; автономност;  

познавателна способност; икономически цели, въздействия и ползи; видове 

въпроси, породени от роботиката като технология; социалната интеракция 

между хората и роботите; възможността роботите да станат други и др. По 

този начин се очертава в голяма степен спектърът от пресечните точки на 

изкуствения интелект и социалността. В дисертацията обаче повече се 

набляга върху нормативната страна, а не върху фактическото състояние, 

т.е. на реалното изпълнение на тези програми. Информацията, която е 

представена във втора глава очертава общата координатна система, в която 

се ситуира проблематиката, която се обсъжда в следващата част.  

Трета глава, която е посветена на етическите проблеми на изкуствения 

интелект е най-силната в разработката, защото тук се демонстрира 

аналитичния потенциал и авторовата гледна точка и позиция. Основните 

теми са свободата като централна етическа категория; спецификата на 
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моралното действие; специално се обсъжда въпроса каква етическа теория 

може да се вгради в интелигентните машини и др.   

Обсъдени са две морални концепции, за да се реши въпроса каква морална 

теория трябва да бъде изградена като софтуер и така се достига до 

основната хипотеза на разработката, която е : изкуственият интелект е 

възможен и когато той е в хуманоидна форма (т. нар. андроиди), 

етическите и социалните проблеми се намират в отношението човек-

машина, а не в отговoрността, която лежи върху работата на учените, 

конструкторите и програмните разработчици. Поради тази причина 

етическите теории, които могат да бъдат вложени в софтуерната 

разработка на изкуствения интелект, са деонтологичните. Няма да 

коментирам редакторски тезата, но не мога да не отбележа, че тя е 

декларирана, т.е недостатъчно аргументира, защото не е обсъдено 

предварителното питане изобщо за възможността да се говори за 

моралност при изкуствения интелект в онзи смисъл, който се обсъжда във 

връзка с човека, защото едно е поведение, което е подчинено на 

предварителни инструкции (дори при самообучаващите се системи), а 

друго поведение, което е основано на самосъзнанието за постъпките. 

От научна гледна точка постиженията на дисертацията са, че е представена 

една част от литература по въпроса за изкуствения интелект, но обобщено 

дефицитите са - преобладава преразказа, – недостатъчна логическа връзка 

между отделните проблеми, декларират се постановки без достатъчно 

аргументация и др. Няма да се спирам на подробности от спецификата на 

интерпретацията или на формулировката на приносите, но една по голяма 

точност при използването на различни термини е особено желателна – 

например. твърдението, че се прилагат критичния и феноменологичния 

метод има декларативно-журналистичен смисъл, а не строго философски.  

Независимо от тези недостатъци демонстрираните качества на докторанта 

при навлизането в една недостатъчно разработвана в българската 
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философска общност проблематика за изкуствения интелект и стремежът 

да се продължи една линия от научно-изследователската дейност на 

неговия научен ръководител проф. дфн Анета Карагеоргиева са онези 

фактори, които ми позволяват да  предложи на Научното жури да присъди 

на Невена Руменова Георгиева образователната и научна степен “доктор” с 

научна специалност: 2.3. Философия (Философия с преподаване на 

английски език). 

 

10. VІІІ. 2016 г.     Подпис: 


