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на  докторант  по етика към катедра по Логика, етика и естетика 

при ФФ на СУ 

Петър Иванов Наков  
на тема: 

ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ В КРАЯ НА ЖИВОТА. ПРОБЛЕМЪТ С 

ЕВТАНАЗИЯТА И АСИСТИРАНОТО САМОУБИЙСТВО 

 Предложеният за защита дисертационен труд е с общ обем 150 стандартни 

страници. Библиографските източници са общо 105, като 12 от тях са информационни 

източници от интернет.  Списъкът на литературата включва 57 заглавия на български 

език и 36 на английски език. По темата на дисертацията докторантът има четири 

публикации, с което се удовлетворят напълно изискванията на закона съгласно този 

критерий. Приложеният към документацията по защитата автореферат включва 

описание на целите и задачите, обекта и предмета, структурата и съдържанието на 

изследването, както и на получените от него резултати и направените въз основа на тях 

изводи, с което се удовлетворяват изискванията за авторефериране на дисертационен 

труд. 

 Темата на дисертацията, предложена от Петър Наков не е нова, а по-скоро 

традиционна за избраната от него предметна област на изследването, а именно - 

евтаназията като (био-)етически проблем. Въпреки това докторантът настоява на 

нейната актуалност, като обосновава избора си с перманентния човешки интерес към 

темата за живота и смъртта и необходимостта от широк обществен дебат върху 

евтаназията, когато се правят опити за законовото й регламентиране поради нейната 

многоаспектност, касаеща освен правни, също и медициниски, религиозни, морални и 

етически въпроси, свързани с обсъждането на края на живота, природата на смъртта, 

отношението към умиращия и др. В подкрепа на така описаната актуалност на 

евтаназията Наков коментира съвременните биоетически дискусии върху нея като един 

от най-острите и неудобни проблеми на съвременната медицинска етика. В същата 

връзка особено внимание в дисертациониния труд е отделено на етичните въпроси 

около медицинските процедури по евтаназия и асистирано самоубийство, в частност на 
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дистинкцията  между активна и пасивна евтаназия и необходимостта от познаване и 

отчитане на условията, при които се извършва тази процедура, както и различните 

нагласи спрямо нея. На този фон като цел на дисертацията е изведено описанието и 

представянето на връзката между ценността на човешкия живот като етически идеал и 

моралният контекст на допустимост на евтаназията. Разбираемо е, че при такава цел  

изследването ще има по-скоро интерпретативен, отколкото евристичен характер и 

тъкмо това демонстрира дисертационното изложение на Наков като цяло и в отделните 

си части. В този смисъл е леко преувеличено отбелязаното в автореферата във връзка с 

приносните моменти като  „оригиналност” на изследването, тъй като то не предлага 

принципно различен от наличните подходи и възгледи за евтаназията, а по-скоро една 

самостоятелна и добросъвестно направена интерпретация на съществуващите такива, 

като се започне с емблематичните идеи на Платон, Фр.Ницше, Т. Мор, Фр. Бейкън и се 

завърши с дебата върху различаването на активна и пасивна евтаназия и сравнителния 

анализ на деонтологическата и екзистенциална етики по въпроса за самоубийството и 

подпомагането в убийство. Всички тези идеи, дебати и различавания са обстойно 

изложени и коментирани в отделните глави на дисертационния труд. 

 Интерпретативният дух на изследването проличава и във формулираното като 

хипотеза на дисертационния труд пред(-по)ложение, че евтаназията и самоубийството 

представляват автономен акт на човека – последен акт на себеутвърждаване, 

посредством който личността се опитва да съхрани собствената си ценност 

(достойнство) като човешко същество. Не е трудно да се забележи героическият патос 

на тази идея, зад който стои несъмнено влиянието на екзистенциалистката философия и 

етика, особено в лицето на Ж.П.Сартр, на които докторантът посвещава напълно 

основателно последната, трета глава от дисертацията си предвид особената 

чувствителност на философите-екзистенциалисти към темата за живота и смъртта. В 

контекста на изследването си Наков конкретизира тези идеи в плана на един приложно-

етически подход като най-подходящ при търсенето на етически оправдано решение в 

случаите на ценностен конфликт, който предизвиква евтаназията като медицинска 

процедура, по-специално сблъсъкът на правото на живот и правото на личен избор като 

еднакво важни, ценни и неотнимаеми човешки права. В търсене на изход от конфликта 

авторът на дисертацията стига до извода за моралната допустимост и оправданост на 

активната евтаназия като непротиворечаща и ненакърняваща ценността на живота и 

вярата в нея. Главният аргумент на извода се основава на парадокса, че активната 

евтаназия, както и самоубийството, са резултат от човешката рационалност и 
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самостоятелното решение на човека за самоунищожение/самоубийство. Разбира се, 

подобно редополагане на евтаназия и самоубийство не е никак безспорно, ако се вземе 

под внимание мотивацията, поради която един човек, иначе здрав физически, но 

загубил смисъла, респ. ценността, мотивираща го за живот, може да се самоубие 

(известни са случаи на самоубийства поради несподелена любов, например), и тази, 

която лежи в основата на евтаназията като медицинска процедура/технология, респ. на 

желанието на един болен човек да се сложи край на живота му, не защото не иска да 

живее повече, а защото не може да продължи да живее повече, отколкото болестта 

позволява и иска да си спести физически болки или просто защото се страхува от 

агонията на умирането. В този смисъл направеният извод за „творчески” характер на 

активната евтаназия е валиден за много ограничен брой случаи – нещо, което 

докторантът съвсем коректно е отбелязал, и не може да бъде изведен като 

парадигмален, особено за евтаназията като медицинска процедура, защото тогава 

технологията би трябвало да стане - подобно на други технологии  - масово приложима 

като услуга, за да се осигури на всички равен шанс да са творци на самоунищожението 

си - нещо, граничещо вече с абсурд. 
 В заключение препоръчвам на уважаемите членове на журито по защитата на 

дисертацията да присъдят на Петър Наков научно-образователната степен „доктор” 

предвид следните резултати и достойнства, демонстрирани в неговия дисертационен 

труд: 

1) Артикулиране и отстояване на спорен, трудно защитим, но все пак възможен 

аспект, оправдаващ морално активната евтаназия – разбирането й като автономен, 

творчески акт на себеутвърждаване на личността. 

2) Задълбочено и детайлно познаване на основни концепции и идеи по темата на 

дисертацията, както и на съвременните дебати по нея. 

3) Добре структурирано изложение и аргументирано представяне на 

дисертационната теза според различни гледни точки и съществуващи подходи. 

4) Умения за интерпретиране на етически проблеми и ситуиране на техни решения в 

контекста на интерпретацията. 
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28.09.2014 

Проф.д-р Силвия Минева 


