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 Дисертацията се състои от 212 страници, включващи увод, съдържание, три глави, 

заключение и библиография, наброяваща 75 заглавия, преди всичко на английски език. 

Главите са структурирани ясно, като значителна част от текста представлява подробна 

реконструкция на релевантни за защитаваната теза текстове. 

 Тезата, заявена на с. 6, гласи, че изкуственият интелект (ИИ) е възможен и че в 

случай, че последният е човекоподобен (т.е., реализиран е във формата на т. нар. 

андроиди) отношението между хора и машини може да се характеризира с редица 

етически и социални проблеми, които биха се дължали не на създателите на евентуален 

ИИ, а на самите свойства на ИИ.  

 Първата глава на работата представлява опит за защита на възможността за 

изкуствен интелект. Съдържанието обаче може да се характеризира по-скоро като 

реконструкция на основни позиции във философията на съзнанието, като се започне от 

субстанциалния дуализъм на Декарт и се стигне до съвременните дуалистки, 

физикалистки и функционалистки концепции, като се представят и критики на някои от 

тях. Дуализмът е разгледан в работите на класици като Декарт и Лок, но и на базата на 

неговите по-съвременни развития в труда на австралийския философ Дейвид Чалмърс. 

Физикализмът, изненадващо за мен, е представен чрез позицията на Томас Нейгъл, която 

защитава наличието на ментални състояния и нуждата последните да бъдат обяснени 

физикалистки – позиция, която е нетипична за съвременните форми на физикализъм. 

Функционализмът е представен чрез текстове на съвременния когнитивист Джери Фодор 

и на съвременните философи на съзнанието Блок и Янг. Като алтернатива на 

функционализма е представена и позицията на Пол и Патриша Чърчланд за връзката 

между философия и невронаука и начините, по които последната може да допринесе за 

решаването на проблеми в рамките на първата. Последните две части на реконструкцията 

имат най-ясна връзка с по-нататъшното развитие на дисертацията, доколкото 

функционализмът е позиция, произтичаща от приемането на компютърната метафора за 

съзнанието и обясняваща защо бихме могли да припишем предикати като „е съзнателно“ 



на машина, а освен това, наред с онова, което Чърчланд твърди за спецификата на 

човешкия мозък, може да се представи като обща стратегия за построяване на изкуствен 

носител на съзнание (срв. с. 80). Като цяло обаче в рамките на цялата реконструкция от 

първа глава връзката с възможността на изкуствения интелект не е експлицирана 

достатъчно ясно, като липсва и дискусия върху стандартни тези за възможността на ИИ, 

като например „Китайската стая“ на Джон Сърл и аргументите на Алан Тюринг. Не е 

предложена ясна дефиниция на ИИ и демонстрация чрез релевантни текстове какво 

точно бихме могли да припознаем като свидетелства за наличието на ИИ. Не е показана 

също релевантността на дуализма за възможността на изкуствения интелект, което е 

разбираемо, доколкото такива позиции по-скоро могат да бъдат използвани, за да се 

критикува тази възможност. Но тогава защо дуализмът въобще е включен в 

реконструкцията? Това, разбира се, не са сериозни дефекти и също така е редно да се 

отбележи, че подход при представянето на споменатите концепции не липсва, доколкото, 

макар и спорадично, дисертантката прави изводи за това как на базата на една или друга 

позиция във философията на съзнанието можем да си представим изкуствения интелект. 

Друго несъмнено достойнство е точността, с която релевантните позиции са разгледани, 

особено като се има предвид, че сравнително малка част от тях се преподава 

систематично в България.  

 След като ИИ е възможен, или поне така следва да предположим, пътят към 

поставянето на въпроса за социалния и нравствения аспект в отношенията между човек 

и интелигентна машина е открит. Втора глава започва с представяне и анализ на 

стратегически документ на ЕС, посветен на ролята, която роботите ще изпълняват в 

недалечното бъдеще – „Robotics 2020 Strategic Research Agenda for Robotics in Europe”. 

Подробно се описват предвижданите административни, социални и икономически 

функции на роботите, както очакванията за това какви способности следва да имат 

роботите, за да изпълняват въпросните функции. Сред чисто техническите функции, 

които биха позволили на една машина да приеме социална роля, са тези, които да 

позволят на машината да комуникира ефективно с хора. За мен лично тази част от текста 

представлява най-голям интерес, доколкото показва, при това на базата на официален 

стратегически документ, че големи административни и експертни структури в днешно 

време приемат възможността отношенията човек-машина да претърпят впечатляващо 

развитие. Ролята на цитирания от дисертантката документ в рамките на структурата на 

дисертацията е да легитимира изследването като покаже, че моментът, в които 



отношенията между хора и машини ще конституират действителни социални и етически 

проблеми би могъл да настъпи в обозримо бъдеще.  

Разбира се, “Robotics2020” има научнофантастичен и на моменти дори утопичен 

и пропаганден характер, който би следвало да провокира скептицизъм у един 

познавателно компетентен изследовател. Въпреки това, документът не е изцяло 

неубедителен, най-малкото доколкото роботите и към момента изпълняват редица 

функции, които изискват интеракция с хора. На базата на настоящото интензивното 

развитие на релевантните инженерни области изглежда могат да се направят 

реалистични очаквания за експоненциално нарастване на функциите, включващи такава 

интеракция. Роботите биха могли да действат във всевъзможни социални роли – от 

поддържане на дома до почистване на замърсени зони, опасни за хора. Значителен обем 

от тази част на работата е посветен на реконструкция на онези части от “Robotics2020”, 

които описват приносите на интелигентните машини към човешкото общество. Също 

така, според документа изглежда, че очакваните икономически следствия от 

екстензивната употреба на роботи са по-скоро благоприятни за всички в дългосрочен 

план, включително от гледна точка на нарастване на работните места.  

Въпреки че поставеният от изследването проблем за момента е по-скоро 

хипотетичен, доколкото етически регулируеми отношения между хора и машини все още 

не са налице, фактът, че това е хипотеза за бъдещето, както и проверимостта на 

последната (след 2020 г., например) представлява приятно изключение от тенденцията 

философията да се занимава с очевидно неактуални проблеми, генерирани от 

предполагаеми предшестващи стадии на развитие на човешката култура, които при това 

не могат да получат каквото и да било потвърждение или отхвърляне. Така или иначе, 

дисертантката се заема с основния въпрос на работата, чиято обща формулировка от 

увода намираме отново на с. 105 – „Големият въпрос е дали ние, хората, като биологичен 

вид сме способни да се пресъздадем в обект“.  

 Втората част на втора глава се основава на приемането на възможността на ИИ, 

предполагаемо защитена в първа глава, както и на приемането на прогнозите от 

“Robotics2020”. Тази част на работата се състои в анализ на възможните сценарии за 

интеракция между хора и роботи, като фокусът е върху евентуалното превръщане на 

роботите в субекти или дори в бунтовници, които да въстанат срещу наложения им 

статус на роби. Отчита се настоящата неподготвеност на правните системи да вземат 

адекватни решения в случаи на конфликти между хора и ИИ. Защитава се позицията, че 



е необходимо дефинирането на интернационални технически и правни норми, които да 

гарантират коректното и приемливо поведение на роботите, да осигури възможност за 

тяхното следене или, накратко, тотален контрол върху тях (с. 123).  

Интересно е, че именно тази позиция на дисертантката изглежда е предпоставка 

за сценария, при който роботите придобиват статус на роби и въстават срещу 

господарите си. Този сценарий е изследван чрез преценяване на възможността роботите 

да станат „други“ и реконструкция на отношението господар-роб при Аристотел, Хегел 

и Ницше и е преценен като осъществим благодарение на тенденцията хората да се 

държат с машините като с псевдо-субекти поради очакването на определена реакция от 

тяхна страна. Значение за възникването на „машината бунтовник“ има и поведенческата 

тенденция принципно да се отхвърля възможността за равнопоставеност между човек и 

машина вследствие на допускането на такива характеристики при хората, които 

машината никога не би могла да придобие (разбира се, тук стандартните „предимства“ 

на човек са „съзнанието“ и „самосъзнанието“). Накратко, дискусията, подкрепена от 

съвременни автори по въпроса, като например Марк Кокелберг, поставя 

антропошовинизма като условие за възможност на евентуален бунт на машините. 

Интересното е, че по-късно в изложението, в трета глава, самата дисертантка се 

противопоставя на подобен антропошовинизъм, доколкото „ние сме част от 

екосистемата на нашата планета“ (с. 149). Такова отхвърляне обаче ми се струва 

некохерентно спрямо предшестващото деклариране на необходимостта от тотален 

правен контрол върху роботите. Подобно отношение не взема предвид именно 

възможността един действителен ИИ да предяви права, които са му априори отказани по 

силата на наложения върху него абсолютен контрол.  

В рамките на цялата втора глава прави впечатление отказът от изследване на 

чисто технологичните възможности за това една машина да бъде субект и/или 

бунтовник, като вместо това се констатира възможността това да се случи благодарение 

на начина, по който хората възприемат роботите. 

Трета глава е най-релевантна по отношение на издигнатата в увода теза. В нея се 

сравнява приложимостта на две различни етически системи по отношение на 

евентуалното приписване на нравствена отговорност на роботите. Става дума за етиката 

на дълга (реконструирана по Кант) и етиката на последствията, реконструирана по Сартр. 

И в двата случая, за да можем да приемем, че поведението на даден робот подлежи на 

етическа оценка, следва да допуснем, че то е в основата си автономно, с което по 



същество се защитава формулираната в увода теза, че проблемите от етическо и 

социално естество в общуването с роботи биха били следствие от самото поведение на 

роботите, а не от това на техните създатели.  

Дисертантката използва често и препратки към релевантни пасажи от 

фантастиката на Айзък Азимов по отношение на социалните и етическите проблеми при 

интеракцията между човек и машина. В тази перспектива са разгледани и основни тези 

по проблема за свободната воля с цел да се отговори на въпроса за отговорността на 

машината. Георгиева правилно отбелязва, че според менталистки ориентираната 

философия (в случая Кант) единствено притежанието на съзнание позволява поемането 

на отговорност, или заставането на една или друга нравствена позиция. Ясно е обаче, че 

в перспективата на такава философия само човек би могъл да си самоприпише съзнание; 

във всеки друг случай такова приписване се прави само на базата на поведенчески 

свойства. Означава ли това, че машината не би могла да се намира в нравствени 

отношения? Дисертантката се опитва да отговори отрицателно, като приема друга 

позиция на Кант, според която, по аналогия с поведението спрямо животни, жестокостта 

към роботите би направила вършителя по-склонен да се държи жестоко и с хора – 

следствие, непримиримо с кантианската етика. Този отговор обаче ми се струва 

неефективен по две причини: първо, той ни позволява да кажем защо не бива да 

нараняваме машините, но не и как да реагираме в случай, че машина нарани човек (освен, 

разбира се, че е отговорен създателят на машината, но това влиза в противоречие със 

заявената още в увода теза). Второ, да се държим с машините добре, за да се държим 

добре и с хората не ми се струва като нравствена предпоставка, която би могла да 

гарантира действителна морална автономия на действителен ИИ. Достатъчно би било да 

заместим думата „машина“ с думата „цветнокож“ в това изречение, за да разберем какъв 

е проблемът. 

Самата Георгиева отчита по-приемливата алтернатива, когато дискутира отговора 

на Кокелберг по проблема за това дали можем да създадем съзнателен, и, съответно, 

нравствено отговорен робот. Този отговор е практически отговорът на аналитичния 

бихевиоризъм, а именно, че приписването на съзнание, нравствена отговорност, 

свободна воля и т.н. е възможно благодарение на публично наблюдаемото поведение на 

даден вършител. Но ако това е действителният критерий за нравствения характер на 

даден вършител, как той се съвместява с по-скоро менталистката парадигма, в рамките 

на която дисертантката разглежда ИИ? 



В крайна сметка, предпочетената етическа система за вграждане в роботите е 

етиката на дълга на Кант, доколкото за нея е по-ясно как може да се интегрира в 

софтуера, с който една машина функционира. По-конкретно, предложените от Азимов 

закони на роботиката изглежда могат да се разглеждат именно като етика на дълга, при 

която е налице набор от вградени императиви, регулиращи поведението. Етиката на 

Сартр, която поставя съществуването преди същността, е несъвместима с поне за 

момента безалтернативният статус на роботите като човешки творения, притежаващи 

същност преди да започнат да съществуват, по подобие на всички останали артефакти. 

Така, според дисертантката, въобще не е ясно как един робот може да бъде програмиран 

така, че поведението му да се описва в рамките на етика на последствията. Самото му 

програмиране изключва тази възможност.  С този извод би могло да се спори ефективно. 

Първо, ако приемем на базата на компютърната метафора, че машините могат да 

репрезентират, теоретично не би трябвало да има проблем последствията от действията 

им също да могат да бъдат репрезентирани. Второ, програмирането според правила 

наистина прилича на етика на дълга, но кое програмиране на правила все пак може да 

мине за етика? Изглежда, че предполагаемият отговор е, че етическо действие е онова, 

при което е налице интеракция между човек и машина. Дали тогава предупреждението 

на операционната система за засечена грешка в програма и предложението й за това 

какво действие да предприеме потребителят е етическо действие? Част от проблема 

несъмнено се дължи на концептуалната старост на етиката и контрастът, който тя създава 

при сравнението си с философския дебат около ИИ. Ето защо работата на Георгиева само 

би спечелила от една по-техническа дискусия върху дефиницията на ИИ, при която да се 

изясни дали ИИ, който действа според етика на дълга, въобще може да бъде представен 

като ИИ. В крайна сметка, по-примитивни изчислителни устройства от тези, с които 

разполагаме днес, също могат да се представят като програмирани на базата на правила, 

като единствената разлика е, че има по-малка вероятност поведението им да може да се 

опише в етически категории. Допълнителни разяснения от метаетически характер също 

биха допринесли за по-голямата яснота на дискусията в трета глава. Дори в етиката се е 

случило много след Кант и особено по въпроса за това как роботите могат да са морални 

вършители ми се струва, че характерният за епохата на Кант морален реализъм не е най-

добрият отговор. 

 Все пак, намирам извода за деонтичния характер на машинната етика за 

убедителен с оглед на приетите от дисертантката предпоставки. Също така, 



дисертантката показва ангажираност с наистина актуална тема във философията, 

значителна ерудиция и изследователска оригиналност. Не съм сигурен обаче, или може 

би не разбирам, как частта на тезата, заявена за защитена в заключението и 

утвърждаваща, че етическите и социални проблеми, свързани с ИИ, в крайна сметка се 

отнасят до отношението между хора и машини, а не до носената от инженери, 

програмисти и учени отговорност, действително е защитена. Колебанията ми са свързани 

отново с детерминирането на етическите действия от набор от стриктни правила: ако 

една машина действа на базата на предварително заложени от нейните създатели 

правила, как по-точно етическите и социалните проблеми на нейното поведение нямат 

отношение към работата на инженери, програмисти и т.н.? 

 Тези забележки обаче не отменят заявените приноси на дисертацията, които 

приемам. Текстът без съмнение отговаря на академичните изисквания за дисертационен 

труд със своята структурираност, последователност, авторски подход и подробна и 

релевантна спрямо разискваните проблеми библиография. Ето защо гласувам за 

присъждане на Невена Георгиева научно-изследователска степен „доктор“ по 

професионално направление 2.3 (философия). 
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