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РЕЗЮМЕ 

Целта нa дисертационния труд е да изследва влиянието на етическите 

въпроси върху информационните технологии (ИТ). Етиката се развива 

поради бързите промени в ИТ и сега трябва да говорим за нови области в 

етиката като Информационна етика и Компютърна етика. Тези нови видове 

етика поставят нови етически въпроси и са уникални. Тези проблеми 

заслужават нашето внимание и разглеждане и ги легитимират като клонове 

на приложната етика.  

Дисертацията изследва също така как трансхуманизмът и Big Data 

предизвикват нашето схващане за етиката. Трансхуманистите вярват, че 

нанотехнологиите някой ден ще поправят нашите тела с цел да удължат 

потенциално безкрай нашия живот. Тази концепция върви ръка за ръка с 

области като роботика, изкуствен интелект, така че хората някой ден да 

могат да преминат отвъд своите биологически ограничения и да се 

превърнат в трансхора или постхуманистични същества. Big Data е 

следващата стъпка в серия от логически етапи на развитието на интернет 

като индивидуализацията на придвижващите се данни в облака или бързо 

нарастващото желание за дигитална мобилност.  

Дисертацията изследва моралния статус на машините с изкуствен 

интелект (ИИ). ИИ засяга хода на ежедневието по много начини и са 

налице сериозни съмнения, че изкуственият интелект ще страда от липса 

на ясно разбиране за етиката. Аристотел определя човека като духовно 

животно, но заслужава ли машина с ИИ, показваща интелект, моралния 

статус на личност? 

Сега корпорациите са изправени пред напълно нова ситуация; те са 

уязвими поради технологичния прогрес. Фокусът пада върху теми като 

Управление на информацията, Съответствие и Бизнес етика. В резултат на 

това организациите въведоха т.нар. Етически кодекс, за да гарантират, че 

служителите действат морално. Дисертационният труд описва изследвания 

за влиянието на етическите кодекси в компаниите и оценява ползите за 

компаниите, служителите, доставчиците и клиентите от въвеждането на 

такива кодекси. Освен това той дефинира и представя Кодекс за бизнес 



етика с акцент върху Информационни технологии, Сигурност на 

информацията и Управление на информацията 
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І. Въведение 

„Не обсъждаме дребен въпрос, а как трябва да живеем“  

Сократ, „Държавата“ на Платон 

За какво говорим, когато казваме „етика“? Социологът Реймънд 

Баумхарт [BaumR61] проведе изследване със заглавие „Колко етични са 

бизнесмените?“ и задава този въпрос. Изследването не дава дефинитивен 

отговор на въпроса. Но отговорите са все пак интересни: 

 „Етиката е свързана с това, което моите чувства ми казват, че е 

правилно или грешно.“ 

 „Етиката е свързана с религиозните ми вярвания“. 

 „Да бъдеш морален е да правиш това, което изисква закона.“ 

 „Не знам какво означава тази дума.“ 

Етиката е клон на философията, опит да се разберат основите на 

морала. Новият Съкратен речник на английския език на Оксфорд дефинира 

етиката като „науката за моралните принципи; клонът на познанието, 

който се занимава с принципите на човешкия дълг или логиката на 

моралния дискурс“[NSOEDO]. Университетският речник на Уебстър 

описва етиката като „дисциплината, занимаваща се какво е добро и зло и 

моралният дълг и задължение“ [WCD]. 

Изходната точка на етиката е моралът. Моралът се състои от набор 

от правила, които трябва да се следват. Когато действаме на моралното 

ниво не трябва – то тогава ние би трябвало да следва набор от правила. 

Етиката е изследване на кое е правилно, какви трябва да бъдем и как да се 

отнасяме към другите. С други думи етиката има връзка с доброто или как 

да направим правилното нещо. Тези правила са познати също като 

поведенчески кодекс, като правилата на личното поведение, приети от 

обществото. Етиката се занимава с това как човек трябва да се държи в 

живота, с основните стандарти на доброто поведение, с тава как трябва да 

се държим. Тя предполага, че хората имат нужда от отговори на този 

въпрос, тъй като им липсват инстинкти или мозъчни връзки, които да ги 

водят, както ги имат другите същества. Етиката предполага, че имаме 

свободна воля и че в нашето общество има стандарти за правилно 

поведение. Това е спорно; първото се отхвърля, тъй като изглежда, че 

науката изключва свободната воля; тъй като законът за причинността 



прави всичко предвидимо и тъй като свободната воля изглежда странно, 

сравнена с останалата част от природата.  

Думата „етика“ произлиза от гръцката дума „ethos“, което означава 

навик, обичай. Този, който е обучен да действа съгласно обичая, действа 

етично. Човек действа етично обаче само когато го прави по убеждение. 

Човешката воля и свобода на действие  се подчинява на лимит по 

отношение на свободата на другите, тъй като човек не е свободен да прави 

каквото иска. Споделеното живеене не би проработило без определени 

основни правила за отношенията помежду ни. И това е основата на 

моралното поведение.   

 Така етиката има за задача да реконструира условията, които трябва 

да бъдат изпълнени, преди едно действие да се счита за морално. Тя задава 

задължителни цели за всеки и също така не казва кое е добро. Етиката 

говори за морал и преследва морала. Въпросът, на който етиката трябва да 

отговори, е „Защо изобщо някой трябва да действа морално?“ Етиката не 

иска отговори, базирани на емпирични условия, тя търси безусловното 

като  принцип на моралността, която се поражда от човешката свобода. 

Цялото общество е изчезнало от погледа на индивида.  

 Етическите кодекси изпълняват специална задача: в рамките на 

изолираните ситуации на действие, те представляват присъствието на 

обществото. Цялото общество продължава да съществува поради факта, че 

неговите членове се подчиняват на морални правила. Етиката не може да 

бъде безпроблемно сведена до морала и моралът не може да бъде преведен 

просто като  етика.  

 

ІІ. Философски подход 

А. Етически проблеми 

Приложната етика предполага опит, социални и биологични факти 

както всяка друга научна теория. Тя прилага това задълбочено знание и 

разбиране по подходящ начин. Ние дефинираме стандарти като 

юридически закони, които контролират нашия съвместен живот. Най-

важният принцип на етиката е т.нар. златно правило: постъпвай с другите 

така, както искаш те да постъпват с теб. В класическата гледна точка този 



стандарт улавя същността на Десетте божи заповеди – ние трябва да се 

отнасяме към Бог с уважение и той ще се отнася уважително към нас. Да 

не помогнеш на хора, които са отчаяни и молят за помощ е най-малкото 

варварско мъчение и садизъм. Ясните цели на базата на абстрактен морал 

изглеждат много по-важни от всякакви установени практики. 

Хладнокръвните престъпления и несправедливостта засягат дълбоките 

емоционални нива. Нашата човешка същност се формира в продължение 

на хиляди години, когато сме се борили на малки групички за оцеляване. 

„Помогни на ближния“ се е превърнало в морален императив, който е 

залегнал дълбоко в нашата конституция. За биолозите този факт е 

ефективна адаптация към бруталните условия на заобикалящата ни среда. 

Стандартите са изключително силни, ако отговарят на нашите дълбоко 

вкоренени лични вярвания от една страна, а от друга – на социално 

безспорно фундаментални установени практики. Трябва обаче да отделим 

уникалния случай на „Не убивай“. Ние защитаваме нашата собственост и, 

ако се налага, вероятно бихме убили. Сенките на миналото и биологичното 

ни наследство, както и културните ни традиции са толкова дълбоко 

втъкани, че имат силно, ако не дори релевантно влияние върху правилата, 

по които организираме живота си заедно. Юристите използват термина от 

общото право и признават нормативната власт на фактическото: фактите 

създават правила. С други думи, ако може да се изведе от настоящето 

какво е било еволюционното и културно минало, ще се постигне 

значителен ефект върху нашите човешки норми на поведение.   

Ние повдигаме етически въпроси по отношение на всички аспекти на 

модерната технология, особено медицината. Старите стандарти не са 

направени за иновации като контрол на раждаемостта, изследвания върху 

стволови клетки, имплантиране, евтаназия и т.н. аспекти като обрязването 

на момчетата демонстрират това: обсъждаме темата от хиляди години. В 

съвременното ни разбиране тази жертва е телесна повреда и следователно 

е наказуема. Новият технологичен прогрес носи със себе си и и нови 

етически проблеми. За съжаление практиката показва, че основният въпрос 

или първоначалният отговор с течение на времето се отдалечава от 

емпиричната си основа. Това, което започва като конкретен и 

конструктивен принос за решението на добре обоснован проблем се 

подема отново от последващи автори, компилира се и се модифицира, 

докато обхващането на всички разклонения не стане невъзможно. Силни, 

прости идеи се дискутират толкова дълго, че безкрайните дебати 



задълбочават, вместо да разрешават проблема. Протяжните теоретични 

размисли без ясна емпирична отправна точка обаче са ясен знак за липса 

на разбиране на проблема. Наличието на обемна литература на даден 

въпрос не означава непременно, че се знае или разбира много. Също така 

може да означава и че никой от безбройните подходи не е убедителен и 

затова всеки отделен въпрос води до фундаментални дискусии. От друга 

страна малкото литература не означава непременно липса на знание. По-

скоро е приятно, когато открием всичко по дадена тема в малко, но много 

значими работи.  

Има причини, поради които мислим всеки ден за етиката: когато 

чуем новините за общоевропейския скок на безработицата или 

експлоататорското поведение на големите корпорации в Индия или на 

друга място. Ние си задаваме въпроса как можем да допринесем, така че да 

сме доволни от нашият свят. Голямо е желанието да си сигурен, че си 

направил неща реално или дори нещо добро отново и да продължаваш да 

го правиш. Всяка етика се занимава с обмислената употреба на нашата 

воля. Без по-точно разбиране за нашето съзнание и воля, не можем да 

установим морални и етически понятия. Нашите действия в голяма степен 

се определят от различните проблеми по съхраняването на нашето 

съществуване и другите, с които те се извършва. Това е концепцията за 

дефинирането на термина „стойност“; това може да допринесе за 

външното или вътрешно съхранение на съществуването на нашите 

ценности. Например сладките имат за повечето деца висока позитивна 

вътрешна стойност, тъй като чрез тях вътрешното задоволство се засилва. 

Според повечето родители, сладките за децата имат негативна външна 

стойност, тъй като родителите вярват, че сладките могат да увредят 

физическото здраве на децата им. Такива различни ценности се дължат на 

фундаменталната релативност на ценностите във всички области на 

живота[DeppW04]. 

Определена чувствителност към етическите проблеми може също 

така да доведе до отхвърлянето на примамливи сделки. Макар да има общи 

етически ценности и стандарти, не е лесно да се очертаят границите на 

консенсуса. Прагматичните подходи следователно са постижимо решение. 

Липсата на решения и воля да се предприемат рискове могат да доведе до 

затъване в посредствеността на компания, която иначе се ръководи от 

идеални етически стандарти. Първата цел на всяка компания е да има 



икономически успех, но това има своите съществени ограничителни 

условия. Никоя компания в света няма да постигне големи печалби и 

продажби само с етически стандарти. Все повече предприемачи осъзнават, 

че преследването на етически ценности им помага да постигнат и 

икономическите си цели. Една добре ръководена от етическа гледна точка 

компания е по-привлекателна за клиентите и служителите, отколкото 

конкурент, който постоянно подлага на тест какво е възможно и позволено, 

при иначе равни условия. Тази привлекателност за клиенти и служители е 

важно предварително условие за икономическия успех.  

Резултатът от плуралистично общество винаги е хетерогенно поле, 

което нанася обратен удар по компаниите. Увеличеният интерес при 

компаниите по отношение на въпросите от областта на бизнес етиката е 

свързан с плурализма на ценности в нашето време. Ако вече няма негласно 

споразумение какво е вярно и какво е правилно и грешно, тогава за 

компаниите е важно да създадат хомогенна среда. Следователно 

създаването на кодекс на бизнес етиката е в най-добрия случай малка 

стъпка. Много по-съществено е да се живее според общи ценности и 

йерархията на тяхното създаване отгоре надолу, така че в компанията да 

може да се създаде морална атмосфера. Такава атмосфера ще доведе до по-

бързи решения, тъй като свързаните с ценности процеси вече са изяснени. 

Това също така повишава компетентност на работната сила, тъй като тя 

може да бъде сигурно, че решенията от висшия мениджмънт на 

компанията следват определена посока. Моралната бизнес атмосфера е 

гарант за по-високата етическа компетентност на цялата компания. Докато 

отделите по съвместимост освен на законите разчитат и на правилното 

управление на обширни правила, етическите комисии работят повече на 

принципа на отделния случай. Съставът на етическите комисии трябва да 

отговаря на техните компетенции, трябва да бъдат включени 

представители на отдели като юридически, за връзки с инвеститорите, 

съвместимост и човешки ресурси. Целите на такива етически комисии ще 

бъдат да участват в осъзнаването на компанията и да подкрепят цялата 

работна сила, за да се допринесе за етическата атмосфера.   

В икономическия живот минималните етически стандарти не са 

изолирани.  Доверието, комуникацията и ясната стратегия формират 

работна конструкция, в която никой елемент не трябва да се разглежда 

отделно. Не всяка компания ще запълни всички измерения на тези 



етически изисквания по същия начин. Но под определен минимум в една 

от тези споменати ценности може да доведе до проблем за цялата 

компания. Доверието се губи, също и мотивацията на служителите и в 

крайна сметка репутацията на цялата компания страда от липса на 

увереност. Липсата на комуникация ще доведе до слухове, погрешни 

интерпретации и неправилни потребителски очаквания. Това включва 

етиката на събирането на информация и взимане на решения, но също и 

способността да се диференцира значително от незначително. Никоя 

компания няма неограничено време за решения. Този, който има най-

добрите идеи и ги реализира достатъчно бързо, ще има икономически 

успех и ще получи признанието на тези, които са закъснели. Етиката също 

така е изкуство на баланса: ако свободата е неограничена, това ще увеличи 

риска от злоупотреба. Инициативата, креативността и предприемачеството 

ще пострадат, ако свободата е силно ограничена. Информационната етика 

е следователно ключова за всички въпроси по отношение на доверие и 

недоверие в управлението на бизнеса. От гледна точка на етиката, пълната 

информация дава възможността да се действа независимо: инвеститорите и 

заинтересованите страни могат да получат представа за компанията, 

акциите могат да се продават или запазват, служителите могат, когато е 

подходящо, да търсят други възможности за работа. Информацията за 

провала на проект или загуба на инвестиция е етически неоспорима; всеки 

знае, че предприемаческа дейност без намеса на шанс и риск е невъзможна. 

Скриването на ключова информация обаче е неморално, тъй като 

представлява злоупотреба с власт. Във всеки случай обаче трябва да се 

разгледа дали информацията е ключова или не. Етическият възглед за 

взаимодействието на доверие и контрол, надзор и инициатива може да 

бъде резюмиран както следва: да не подкрепиш или да отхвърлиш бизнес 

решение не е само по себе си е етично или не, а липсата на 

професионализъм при взимането на решението. Всяко корпоративно 

решение може да бъде включено по подходящ начин в анализа на реалната 

или само възприемана като такава собственост и липса на време. Строго 

погледнато, можем да дефинираме етиката на корпоративното управление 

като част от етиката на боравенето с информация и като приложение на 

етиката на взимането на решения. Отговарящият за предприемаческите 

решения трябва да се съобразява с минималните стандарти на взимането на 

решения. Разбрано правилно, морално отговорното действие може да бъде 

видяно като производителна сила. Проблем е обаче, че не всяко решение е 



обратимо. Решения като това за освобождаване на персонал, продажбата 

на цели отдели и изместване на производството са съществени и трябва да 

бъдат етични. Това понякога включва също така етични решения, които 

изглеждат неубедителни, но имат големи последици.  

Б. Информационна етика 

Лучано Флориди е професор по философия и информационна етика в 

Оксфордския университет. Той е известен изследовател в областта на 

философия на информацията и информационна етика и също така е 

съветник на Гугъл по въпросите на информационната етика. Според 

Флориди сега се намираме в „четвъртата революция“, тъй като „не сме 

отделни единици, а вместо това взаимосвързани информационни 

организми или инфорги, споделяйки с биологични агенти и артефакти, 

плод на инженерство, глобална среда, която в крайна сметка е изградена от 

информация“ [FlorL10]. 

Тази информационна среда е за Флориди „инфосферата“: тя съдържа 

няколко типа данни като основни данни, вторични данни, метаданни, 

операционни данни и деривативни данни. Концепцията за ентропия е 

важна за информационната етика на Флориди, тъй като системите с ниска 

ентропия са по-малко информативни. Една система е по-информативна, 

ако възможността за по-голям брой произволни комбинации създава 

повече ентропия. Флориди изтъква, че микроетическите подходи са 

прекалено ограничени и следователно имаме нужда от нова етика за 

средата, базирана на информационна екология с акцент върху 

информацията като ресурс и продукт. Следователно информационната 

етика трябва да бъде макроетика поради факта, че средата е изпълнена с 

информация [FlorL10]. 

Критиците казват, че информационните и компютърни технологии 

не са създали нови морални обекти. Тъй като някои от 

високотехнологичните електронни или изкуствени агенти са едновременно 

автономни и рационални, може би заслужават морална рефлексия, тъй като 

биха могли да се считат морално отговорни за определени действия. 

Следователно компютърната етика е легитимна област на приложната 

етика само ако има някакви уникални морални проблеми. Защитниците на 

уникалността твърдят, че компютърните проблеми са интересни от 

философска гледна точка и заслужават нашето внимание. 

Традиционалистите ще заключат, че компютърните проблеми не са 



философски интересни. Но ако това е така, това би било приложимо към 

всяка област на приложната етика като например екологичната етика. Тя 

ще трябва да ни покаже, че има един или повече етически проблеми, за да 

заслужи нашето внимание. Макроетическият принцип, предложен от 

Флориди, е подобен на този, използван от занимаващите се с етика на 

околната среда в смисъл, че неговата теория ще разглежда от морална 

гледна точка единици, които не са човешки същества. Теорията на 

.Флориди ще даде морален статус също и на не-биологични единици и 

форми на живот. Този макроетически принцип е основата на 

информационната етика. Тази теория е необходима, тъй като предоставя 

методологично основа, която легитимизира компютърната етика като 

независимо поле на изследване [TavaR02]. Информационната единица се 

аналогизира до форма на живот, екосферата е инфосферата, а болката е 

ентропията. „Пациентът“, участващ в морално действие, има своите 

корени в ориентираната към пациента връзка, тъй като теорията добавя 

потенциални пациенти към човешките същества и животните. 

Информационната етика е онтоцентрична, тъй като дава морален статус на 

не-биологични единици, както и на единици като стандартните форми на 

живот.  

В киберпространството дебнат много злини, а ние изглежда 

приемаме виртуалното като наша действителност. Резултатът от 

автономното изпълнение е, че решенията се делегират към рутинни 

процедури; настройките и софтуерът се променят автономно. Но не можем 

да обвиняваме компютрите за собствените си грешки – можем да твърдим, 

че е компютърна грешка, като игнорираме факта, че софтуерът е 

програмиран от хора да се държи по определен начин[SipoM05]. 

Информационната етика твърди, че традиционните теории са 

антропоцентрични и следователно са в конфликт с ежедневния ни здрав 

разум. Хората могат да не асоциират лесно ентропията с грешното 

поведение, така че имаме нужда от кодекси на поведение, които се 

занимават с проблемите на моралната мотивация и моралната дистанция. 

Информационната етика осигурява сигурна основа за етически дискурс и 

предоставя ценни ресурси за характеризиране на информационната 

революция. Информационните организми – т.нар. инфорги – „ни помагат 

да оценим своята същност и нашата връзка с реалността, която сега се 

разбира като инфосфера“ [FedaS10]. 



Информационната етика е много млада дисциплина; нейната история 

се гради от учени, които по принцип не се занимават с такива въпроси. Тя 

е също така липса на обратна връзка от страна на тези, които са засегнати 

от продуктите на компютърната наука: тези, които използват 

информационните технологии могат да бъдат разглеждани като 

привилегировани, разглеждат себе си като участници във все по-

реалистичен експеримент и са изумени от изобилието от възможни 

приложения. Това започва да се променя едва когато компютърните 

специалисти стигат до границите на възможното и когато с по-

нататъшното разпространение на продуктите на информационните 

технологии потребителите чувстват липсата на контрол, но също и 

собствената си зависимост. Етическите проблеми на информационните 

технологии могат да се открият в широкото разпространение на 

информационни технологии и на тяхната роля като стълб на надежда в 

икономическата криза. По отношение на поведението но хората в 

организационен контекст, промяната в организационната среда 

посредством информационни технологии води до несигурност. Това е 

очевидно особено в дискусията за „компютърни престъпления“. То се 

изразява също така и в страха на организациите, че са зависими от 

специалистите и техните качества. Качествата на ефикасен програмист са 

едновременно и качества на успешен хакер. Разликата между двамата е 

пред кого се чувстват отговорни.  

Правилата на информационната етика могат да се отнасят до 

традиционната етика на обработката на информация не само по отношение 

на груповия консенсус, но дори да трябва също така да преминат и 

обосновка, не трябва да изтощават себе си в утвърждаване на свързани с 

работата поведения. Информационната етика няма санкциониращия апарат 

на традиционната етика като отворена етика, която е положила усилия да 

докаже обществен дискурс в организационно и междуличностно 

отношение. Същото важи не само за отговорността и приложимостта на 

ценностната система на информационната етика, но също и за 

материалното съдържание на ценностната система. Когато се освободим от 

институциите, които нормативно задават този ред на ценности, избираме 

отвореността и правейки това, трябва да приемем тези промени. Това 

подчертава автономията на нашите решения. Следователно можем да 

обсъждаме тотална релативност на ценностите, доколкото установяваме 

процедури без страх от санкции.  



Учените, занимаващи се с компютри, носят отговорност за 

компонентите на своите системи. Ако надеждността на системата за 

наблюдение в интензивното отделение е недостатъчна, пациентите могат 

да умрат въпреки най-добрата медицинска грижа или отличните 

устройства за наблюдение. Във военната област изискванията за 

изпълнение и надеждност на компютърните компоненти са особено 

високи. Компютърните учени разработват нови тематични области за 

обработка от компютър, отговорност, която се простира отвъд тази на 

другите учени. Политиците и учените от съседни научни територии 

изглежда разбират какви промени ще донесе по-нататъшното развитие на 

компютърните науки. Следователно компютърните учени трябва да 

работят решително с взимащите решения, за да бъде просветена 

обществеността за предвидимите възможности и рискове.  

Етиката се занимава с ценностите, които трябва да направляват 

човешкото действие. Оценката на действията, правена от морална гледна 

точка, се базира на ценностите на щедростта и искреността, понякога 

наричани нормативна етика. Етиката в по-общ смисъл, обаче, е търсене на 

основания за морална оценка. Тя е рефлексия върху моралните постъпки и 

следователно не е наръчник за действие. Но също така не е достатъчна, тъй 

като се стреми към ориентация според човешките ценности на човешката 

дейност. Индивидът е свободен да избира; етическо оправданите действия 

не могат да бъдат насила, те ще бъдат постигнати чрез собствената си 

фундаментална ориентация и размисли. Компютърните науки ще упражнят 

пълната отговорност за своите действия само чрез многостранен и 

цялостен подход.   

В. Философия на информацията 

Друга интересна област на изследване, която е силно свързана с 

информационната и компютърната етика е философията на информацията. 

Отново Флориди е този, който налага това понятие. 

„Философия на информацията е философската област, занимаваща се 

с: 

а) критичното изследване на концептуалната същност и основните 

принципи на информацията, включително нейната динамика, употреба и 

науки и 



б) изработването и приложението на информационно-теоретични и 

изчислителни методологии за философски проблеми“ [FlorR02]. 

Компютърната революция породи множество концептуални 

проблеми и уникални въпроси. Философията на информацията е 

следователно нормално развитие. Например антивирусните компании не 

пишат вирусите, които помагат да се отстранят; те имат огромни печалби 

заради тях. Аргументът на Флориди черпи сила от епистемологична рамка 

и преименува дигиталната философия в дигитална онтология. Трябва да 

отговорим на два въпроса, когато дискутираме дигиталната онтология: 

може ли физическата вселена да бъде моделирана дигитално и може ли 

върховната същност на физическата вселена да бъде всъщност дигитална? 

Решението дали дигиталната философия е философска или не, не 

притеснява компютърните учени. Нито пък потенциалната стойност на 

теорията за автоматизацията за науките. Ограничение е въпросът дали 

изкуственият интелект може да мисли и за да отговорим на такъв въпрос се 

нуждаем от експеримент с добре конкретизирани изисквания [SdBi14]. 

Рафаел Капуро е професор в Щутгартския университет и президент 

на Международния център за информационна етика. Той специализира в 

област на етическите проблеми в информационното общество. Капуро е на 

мнение, че информационното общество създава множество данни; 

въпросът за съществуването се поставя в контекста на дигитализацията. 

Той постулира, че „да бъдеш означава да си дигитален. Esse est computari. 

Тази теза не просто отрича съществуването на материя. Тя е едновременно 

и епистемологична, и онтологична теза: ние вярваме, че сме разбрали нещо 

в неговата същност, когато сме способни да го сътворим или претворим 

дигитално. Дигиталните същества не са просто сума от своите битове. Те 

трябва да имат форма или структура. Съществуването е ин-формация. Esse 

est informari. Старата дихотомия материя/форма се заменя от 

нова:електромагнитна медия/дигитални форми“ [CapuR00]. 

Г. Неприкосновеност на данните 

Щом данните бъдат събрани и съхранени, рязко нараства желанието 

тези данни да бъдат използвани за множество цели. Събирането на данни 

от страна правителства и частния сектор е вече нещо обичайно: никой не 

може да бъде сигурен дали профили, които първоначално са били 

създадени за целите на рекламата, оценка на риска или за служебни цели 

няма да бъдат използвани по-късно в съдебно производство, при превенция 



на престъпления или при преследване на укрили данъци или нелегални 

работници. На този етап трябва да зададем правилната посока за отговорна 

употреба на техническите възможности. Това също така означава, че 

защитата на личните данни трябва да бъде модернизирана и постоянно да 

се оценява, за да съответства на социалното и технологично развитие. 

Законът за защита на личните данни трябва да бъде напълно съвместим с 

това динамично развитие; той трябва да спомага за неговото оформяне и 

еволюция. Нашето информационно общество не трябва да се превръща в 

общество на следенето; човешките същества са субект, а не обект на 

информацията. Ние обаче имаме задължението да дефинираме граници и 

да дадем отговор на въпроса за ролята на човешкото същество и неговото 

право на информационно самоопределяне в информационното общество. 

За събирачите на данни това означава задължението за самоограничение, 

комбинирано с ясна отговорност за обработката на данните. Само 

информирани граждани могат да упражнят отговорността си и 

самоопределението на техните права. Ключово е да подобрим 

изискванията към информацията; гражданите трябва да бъдат 

информирани и да разбират потоците от данни. Мерки като информиране 

на гражданите какви данни се съхраняват за тях веднъж или два пъти в 

годината безплатно би било много важно. Трябва да се създадат правила за 

саморегулация, които да стандартизират вътрешните правилници за 

поведение в компаниите.  Трябва да се създаде юридическа рамка, която 

дефинира изискванията и юридическите последици от механизма за 

саморегулиране и в същото време да задава минимални изисквания за 

защита на засегнатите. Софтуерът трябва да се проектира така, че методите 

на защита на данните да са интегрирани в него. Изискванията за защита на 

данните трябва да се вземат под внимание и да бъдат част от всяка 

информационна система. Техническите възможности за самозащита трябва 

да бъдат лесни за използване и леснодостъпни, така че всеки без 

дълбочинни технически познания да може да се възползва от тях. Имаме 

нужда също така от нови механизми за гарантиране на защитата на 

данните: това също така включва засилване на възможностите за влияние 

на ръководителите. Това трябва да се поддържа от ефективна и 

осъществима защита чрез санкции, в частност за особено чувствителни 

данни. Защитата на данните не трябва да съществува само на хартия; 

нейната липса не трябва да се оплаква само в докладите по дейността. 



Ние позволяваме достъп на трети страни да ежедневната ни лична 

информация и често мислим за това като за необходимо зло. Това 

приемане е директно свързано с потребителското поведение - когато сме 

загрижени за обработката на нашите данни, ще бъдем резервирани да 

поръчаме даден продукт онлайн. Доверието в защитата на данните е 

основно предварително условие за по-нататъшното развитие на нашето 

общество.  

ІІІ. Етически проблеми при информационните технологии 

А. Въведение в информационните технологии 

 Информационни технологии (ИТ) „се отнася до всички, свързано с 

изчислителна технология, като мрежово оборудване, софтуер, интернет 

или хора, които работят с тези технологии“ [TeTe]. Под термина 

„информационни технологии“ се разбират също устройствата, които са 

директно свързани с компютър. Така, поне според общата идея, ИТ 

включва също монитори, клавиатури и мишки, макар че може да се спори 

дали тези устройства принадлежат към ИТ. Това показва, че оригиналният 

термин „ИТ“ е променен от общото разбиране. В крайна сметка може да се 

обобщи като се каже, че ИТ са техническите устройства, функции и 

програми, които са взаимосвързани, за да работят. Информационните 

технологии е „общо име за всякакви технологии, хардуер и/или софтуер, 

използвани за събиране, обработка и извличане на информация.ИТ 

покриват цялата област на компютърни и телекомуникационни 

технологии“ [KajaE02]. 

 Компютрите могат да заменят ръчната дейност, да позволят на 

хората да комуникират бързо, да намалят натоварването на работното 

място и да подобрят управлението на производствената верига. Има два 

важни термина в информационните технологии: хардуер и софтуер. 

Опростено определение за хардуера е, че хардуер са всички компютърни 

компоненти, които човек може да докосне. Така хардуерът е физическата 

част от един компютър. Софтуер е термин за програми, които работят на 

даден компютър с цел да извършат определена задача. Тези програми 

позволяват на хардуерните устройства да функционират заедно. Ние 

използваме софтуер и хардуер почти всеки ден, за да съхраняваме и 

обработваме факти и числа. Тази форма е това, което наричаме 

информация.информационни технологии е употребата на технологии за 



събиране, съхранение и обработка на информацията. Това е техническа 

медия, върху която се получава достъп до информацията, извлича се, 

разпространява се и се използва.информационните технологии могат 

следователно да бъдат описани като процес, като например обработката на 

информация от компютри, базирани на софтуер. Може също така да се 

отнасят до продукти освен процеси, технологии, свързани с хардуер, 

софтуер, мрежи, бази данни и информационни системи [AdelH02]. 

 Интернет и световната мрежа (WWW) имат силно влияние върху 

информационните технологии. С публичния пробив на интернет започва 

нова фаза в употребата на компютри. В днешно време почти всеки има 

смартфон и интернет връзка.. Налице са огромен брой приложения, които 

могат да се използват на мобилен телефон като Facebook, Twitter и др. този 

софтуер не винаги се използва морално , има примери за тормоз, расизъм и 

агресия в интернет. 

 

Фиг. 1 Информационните технологии днес са навсякъде 

Б. Акронимът РАРА 

 Ние използваме различни технологии, за да събираме, съхраняваме и 

обработваме информацията, но сме изправени пред уникални 

предизвикателства в тази епоха на информация. Тези предизвикателства 

зависят от самата същност на информацията. Както изтъква Ричард 

Мейсън, съществуват четири етически проблема и той ги обобщава чрез 

акронима РАРА [MasoR86]: 



 Privacy (защита на личните данни): при какви условия и с каква 

защита трябва човек да разкрива информация на други? Каква информация 

могат хората да пазят за себе си? 

 Accuracy (точност): Информацията трябва да бъде автентична; кой е 

отговорен за коректността на информацията? 

 Property (собственост): кой е собственикът на информацията и какви 

са цените за обмен на информация? 

 Accessibility (достъпност): Кой има правото да се сдобива с 

информация и при какви условия? 

 Нашите лични данни са заплашени от разрастването на 

информационните технологии и тяхната способност за съхранение и 

извличане на информация. Може да искам компания да съхранява данни Х 

за мен и може би съм съгласен други институция да съхранява информация 

Y за мен, но не съм съгласен някой да притежава информация Х+Y за мен. 

Например аз съм съгласен една компания да събира информация за моето 

хоби (състезания с коли), а друга институция за друго мое хоби (скачане с 

парашут). Но не искам застрахователна компания да знае за тези две мои 

опасни хобита. 

 Пример за злоупотреба с лични данни е случаят на LIDL. LIDL е 

немска верига супермаркети и развива дейност из целия свят. 315 000 

служители работят в над 10 000 магазина в Европа с приходи от над 48,9 

милиарда евро. През март 2008 г. немското списание „Щерн“ разкрива, че 

LIDL наблюдава своите служители от години [STERN08]. Компанията 

следи собствените си служители и записва поведението им по време на 

работа. Протоколира се денят и часа, кога и как служителите ходят до 

тоалетната и кой с кого може да има любовна афера. Супервайзорът 

отбелязва също така кой според него е неспособен да върши работата и кои 

хора са интровертни или се държат наивно. В Чешката република LIDL не 

позволява на служителите си да ходят до тоалетна по време на работа; това 

е позволено само по време на почивката. Единствените изключения са 

служителите от женски пол, които са в своя менструален цикъл. За да се 

знае кои са тези служители, LIDL изисква те да носят лента на главата. 

Макар ръководството на LIDL да отрича тези обвинения, синдикатите в 

много държави критикуват тези злоупотреби. LIDL получи глоба от общо 



1,462 милиона евро. Случаят с компанията LIDL показва как технологията 

може да се използва за нарушаване на личното пространство на хората. 

В. Етически проблеми в софтуерното инженерство 

 Нечестността в бизнеса е съвсем обичаен морален проблем и 

понякога върви ръка за ръка с измамата. Пример за такава измама е 

софтуерното плацебо SoftRAM95. Американската компания Syncronys Soft 

Corp разработва този продукт и обещава да удвои паметта, без да се налага 

човек да купува нови скъпи чипове за памет. „Двойно щракване, двойна 

памет“ е рекламният слоган от търговския отдел. Продуктът е хит, в 

първите шест седмици след пускането му на пазара SoftRAM продава 

продукти за три милиона долара.  

 Проблемът със SoftRAM е, че софтуерът не прави това, което 

обещава; той е фалшификация [StPe95]. Той не съдържа никакъв анализ, 

компресия или разширяване на паметта изобщо. Федералната комисия по 

търговия (FTC) започва разследване към края на 1995 г. и заключава, че 

рекламното твърдение е фалшиво и подвеждащо. Софтуерът не генерира 

нито разширяване на паметта, нито измеримо ускорение на компютъра. 

FTC изисква връщане на продукта, а няколко крайни потребителя съдят 

Syncronys. В  крайна сметка през 1999 г. компанията подава документи за 

фалит. 

 Системите, при които е критична сигурността, също заслужават 

голямо внимание. Софтуерното инженерство за такива системи изисква 

някои морални качества като честна оценка на способностите, сигурността 

и ограниченията на софтуера. Човек трябва да бъде открит и искрен за 

своите възможности да създаде стабилна и безопасна софтуерна система. 

За съжаление в случая на ракетата Ариана 5, това не беше така. 

 На 4-ти юни 1996 г. безпилотната ракета Ариана 5 експлодира. 

Мисията на ракетата е да изведе четири сателита в орбита. Времето за 

развитие на ракетата е десет години, а разходите по разработката са около 

11,9 милиарда германски марки. Климатичните условия на този ден са 

нормални и няма риск от светкавица. Видимостта е единствената 

несигурност; затова стартът е изместен с един час. Видимостта се 

подобрява и съответства на условията за стартиране. Каква тогава е 

причината за инцидента? 



 Причината е бъг в софтуера. Софтуерните инженери използват 

софтуера от предишната ракета – Ариана  4. Те вярват, че софтуерът е 

акуратен, щом обратното не е доказано. Това е грешка; човек трябва да 

смята софтуера за правилен само ако всички възможни тестове и методи за 

удостоверяване са показали, че софтуерът работи правилно. Софтуерът е 

бил тестван, тестовете обаче не покриват всички области, например 

тествани са само външни влияния върху системата. Рутинна подоперация 

на навигационната система причинява грешката и по този начин 

катастрофата на ракетата. Разбира се, не е лесно да се следят такива 

софтуерни бъгове. Ограниченията на софтуера обаче не са напълно 

анализирани и не отговарят на изискванията. Тестовете са непълни и 

неадекватни за определяне на грешката. По този начин това е перфектен 

пример как етически проблем – честност относно възможностите, 

сигурността и ограниченията на софтуера – води до провал на проект за 

11,9 милиарда германски марки. 

 

ІV. Етически проблеми при изкуствения интелект 

А. Изкуствен интелект 

Изкуственият интелект (ИИ) е изследваните и проектирането на 

интелигентни агенти, които възприемат своята среда, действат и 

взаимодействат с цел да максимизират своите шансове за успех.Терминът 

„ИИ“ се използва също за описание на свойство на програма или машина: 

интелигентността, показана от системата. Много изследователи се надяват, 

че във времето машините ще покажат логически разсъждения, знание, 

планиране, учене, комуникация, възприятие и способността да 

манипулират обекти [GPM97]. 

 Днес изкуственият интелект е напуснал полето на обектното 

разпознаване и се е преместил в света на разпознаването на лицата и 

личностите. Изследователите на ИИ имат моралното задължение да 

промотират разликата между хората и машините. Хората се държат добре 

или зле, също както машините функционират или дефектират. Може ли 

изкуственият интелект да бъде креативен? Креативност означава да 

създаваш неща, които са новаторски, полезни и ефикасни. Спорно е дали 

можем да създадем социално и емоционално интелигентни машини. Една 

машина трябва да може да възприеме емоциите на друга машина или човек 



и да отговори подходящо на тях. Емоционално интелигентната и социално 

компетентна машина би била не само учтива, но също и оценяваща и 

емпатична.  

 Американският професор по математика и автор на научна 

фантастика Върнъ Виндж казва през 1993 г., че „в рамките на 30 години 

ще имаме технологичните средства да създадем свръхчовешка 

интелигентност. Скоро след това, човешката ера ще приключи“ 

[VingeV93]. Според Виндж свръхчовешкият интелект е най-голямата 

заплаха за оцеляването на човечеството в идващите десетилетия. Това е 

вярно само ако човечеството изгради машини, моделирани според 

човешкия мозък и им даде голяма интелигентност и властови ресурси. По-

високата интелигентност не води автоматично до повече власт. 

Футуролози като Виндж правят грешката да очакват, че компютрите със 

свръхчовешка интелигентност ще развият в същото време и мотивация за 

действие. Но интелигентност и мотивация са две съвсем различни свойства 

на мозъка. Нашите чувства се характеризират с еволюционна адаптация, 

която гарантира оцеляването на нашите предшественици. Човешкият 

интелект е инструмент, които помага на хората; мотивацията на компютър 

би могла да бъде друга. Хората могат да се хранят сами и да се 

възпроизвеждат, това изисква само определен и ясен размер на критичната 

група. Компютрите, от друга страна,  не могат просто да се размножават. 

Ако интелигентни компютри изтребят човечеството, те преди това биха си 

гарантирали, че световната производствена верига няма да се прекъсне.  

 

 

 

Б. Роби ли са роботите? 

Налице е силна критика, тъй като военните министерства и големите 

компании показват интерес към ИИ. Трябва ли да се тревожим заради това 

и да търсим възможни етически проблеми при ИИ? Знанието е сила и може 

да се използва по много начини. Нека вземем за пример ядрената енергия и 

ядрените оръжия. Може да се използва по икономически причини, но може 

също така да се използва, за да се унищожат градове като Хирошима и 

Нагасаки. 



 Областта на етиката се занимава с човешкото действие, но етиката на 

ИИ ни предизвиква да отговорим на въпроса: може ли една машина да има 

съзнание? [MasoR03] ИИ в крайна сметка ще създаде машини, които ще 

притежават и демонстрират всички функционални характеристики на 

човешките същества. Физически те ще бъдат базирани на силиций, вместо 

на въглерод; но те ще могат да чувстват и да мисля и може би също така 

ще имат „душа“. Възможно е ИИ базираните системи да се превърнат в 

следващата стъпка от еволюцията на живота, да създадат общество, 

управлявано от компютрите. В човешките същества има духовна същност, 

която е безсмъртна и отделима от тялото при смъртта и не може да бъде 

повторена. Това е вярно отчасти тъй като действията на такава машина 

биха могли да засегнат самата нея като субект. В този случай една ИИ 

система трябва да се счита за член на моралната общност, макар да няма 

душа. Моралният статус дефинира, че единицата приема права и 

задължения в общността. По този начин другите морални действащи лица 

могат да имат морални задължения спрямо него. Това може да е показване 

на уважение към индивидуалността на машината. В исторически план 

статусът на личност се дава основно на здрав възрастен човек, в древна 

Гърция жените и робите не са имали пълен личностен статус. Камъните са 

изключени, дърветата например не, тъй като са живи същества. Така това 

означава, че ако интелигентни машини отговарят на определени критерии, 

те могат да станат членове на общността с морален статус. 

 Така, ако машините имат морален статус, то могат ли да бъдат 

третирани като роби? Компютрите често се третират като инструменти; 

категоризирани са като помощен инструмент, каквито са телефонът или 

автомобилът. Когато интелигентна машина се използва като инструмент, 

потребителят доминира инструмента; той носи отговорността. Това не 

означава, че програмистът на софтуера или производителя на компютъра 

не са отговорни.  

 На роб се дава задача от страна на неговия господар и той използва 

способностите си, за да я изпълни. Командата е при собственика. ИИ роб е 

машина, която или е контролирана от човек или от друга интелигентна 

машина. Днес ИИ машините е по-вероятно да бъдат роби, собственост на 

корпорация или военните. Може да бъде от полза, ако рутинни, повтарящи 

се и опасни работи се извършват от машини. Може също така да има и 

негативни последици, ако ИИ машините се съревновават с човешки 



работници. Това повдига ключовия морален въпрос за това какво ще е 

отношението към тези хора, които ще бъдат заменени. Ако те ни се 

чувстват добре, те ще въстанат. Ако една интелигентна машина в своята 

роля на роб показва достатъчно когнитивни способности, за да получи 

някаква степен на личност, тогава трябва да говорим за тирания и 

деспотизъм. Подобно на човешкия роб, ИИ робът ще се счита под 

политическо подчинение. Освобождаването му от това подчинение отваря 

възможността за гражданство; ИИ робите биха могли да станат граждани. 

Усилията на компютърния роб заместват тези на човешкото същество, 

потребителят носи отговорността, ако ИИ роб действа под негова насока.  

В. Добър ИИ / Лош ИИ 

Както беше показано вече, една интелигентна машина може да носи 

ползи, но действията на интелигентните компютри може да имат е 

негативни последици. Amazon използва шопингботове, които ни предлагат 

продукти, които може да са интересни за нас – „клиентите, които 

разглеждаха този артикул, купих…“. Има също така агенти, които 

сравняват и намират най-добрите цени за потребителите. Те използват 

бисквитки, които комуникират между браузър и сървър. Интелигентни 

агенти управляват имейла, организират компютъра, сканират статии, 

насрочват срещи и създават географски карти. Google използва 

сърчботове, използвани за събиране на данни. В този контекст можем да 

направим следната класификация: 

 Интелигентни агенти, които ни помагат ежедневно 

 Интелигентни агенти, които се използват от своя собственик за вреди 

 Интелигентен агент, който може и двете, да бъде полезен и вреден 

Киберпрестъпността е добър пример как изкуственият интелект може 

да навреди на хората. Киберпрестъпността е „престъпление като кражба, 

нарушение на авторски права, нарушение на лично пространство, трафик 

на наркотици, разпространение на порнография и нарушение на файлове 

със защита от копиране, извършено чрез комуникационни, компютърни, 

обработващи данни и контролни системи, т.е. извършено в 

киберпространството“ [SpriR14]. Киберпрестъпността е доходен бизнес, 

тъй като много хора не осъзнават колко уязвими са. Единственият шанс да 

се борим с киберпрестъпността е да се образоват потребителите. В 

световната мрежа има няколко заплахи като хакване на банкови сметки, 

шпионаж и фишинг. 



 В изследване относно тенденциите в киберпрестъпността в Русия от 

2011 г. [KuzmA12], онлайн банкирането бележи експлозивен скок. Това се 

дължи на подобренията в банковия малуер и формирането на криминални 

групи, които печелят по милион долара на година. Друга тенденция е 

спамът, начин да се спечели чрез продажба на фалшив софтуер, дрехи или 

часовници менте и фалшиви фармацевтични продукти. Distributed Denial of 

Service (DDos) атаките зачестяват поради парламентарните и президентски 

избори в Русия. Всички тези нападения върху онлайн банкирането, спама и 

DDos атаките са извършени от интелигентни агенти.  

 

Г. Трансхуманизъм Н+ 

Трансхуманизмът е международно и културно движение, базирано 

на идеята, че хората могат да използват технологията, за да надскочат 

ограниченията си и да намалят различните видове страдание. 

Трансхуманизмът или Н+ има индивидуални културни, технологични и 

глобални измерения. Тези цели се поддържат от изкуствен интелект, 

нанотехнология и висше инженерство [HaneW11]. Трансхуманизмът 

постулира, че няма да има болка, остаряване, болести и смърт. Освен това 

технологията ще ни помогне да излекуваме рака и сърдечно-съдовите 

заболявания, ще подобри сегашните възможности и ще добави нови. Това 

е много спорно, тъй като може да доведе до насилие.  

 Трансхуманизмът се базира на схващането, че човешките същества 

не представляват края на нашето развитие; Н+ е продължение на 

хуманизма. Хуманистите вярват, че индивидите не са перфектни, но могат 

да подобрят нещата като насърчават толерантност, демокрация, свобода. 

Трансхуманистите са на мнение, че индивидите имат потенциал да се 

превърнат в повече от това, те могат да моделират себе си, живота си в 

съответствие със собствените си ценности. Определен набор ценности са 

ключови за трансхуманизма и са необходими, за да бъдеш трансхуманист, 

например ценността на опита [HopkP12]. Опитът може да бъде 

субективното феноменологично взаимодействие със света и е ограничено 

до способността на съществото да преживява, която е ограничена от 

неговата физическа организация и неговата когниция. За да открием нови 

граници на опита трябва да разширим способностите си, като променим 

своята горна граница. 



 Някои смятат идеите на трансхуманизма за доста отвратителни, тъй 

като той има за цел да разшири драматично възможностите на хората, 

особено техния живот. Имайки предвид множеството проблеми, пред 

които е изправено човечеството, не е ли нарцистично да искаш да живееш 

вечно? От гледна точка на религиозните идеологии трансхуманистите са 

атеисти. Те не предпочитат идеята, че животът е създаден от Бог и чисто 

биологичният неподобрен живот следователно трябва да е свещен. От 

друга страна, трансхуманистичните възгледи по много точки съвпадат с 

източните религии или форми на спиритуализъм, тъй като те често 

постулират, че нашата форма на съществуване е просто преходна стъпка 

по пътя към по-просветена крайна фаза.  

 Един пример, че технологиите могат да помогнат на хората да 

подобрят способностите си е случаят на момче [ListB14], родено без по-

голямата част дясната си ръка; разстройство на кръвообращението не 

позволява нейното израстване. Той получава нова функционираща ръка 

чрез 3Д принтер. Учените се надяват, че тази технология може да 

трансформира начина, по който се правят протези. Изкуствените протези 

са много скъпи, до 40 000 щ.д. „Роборъката“ за малкото момче струва едва 

350 долара. Така чрез науката беше възможно да се направи симбиоза 

между човек и робот, така че една малко момче да може да прегърне майка 

си за първи път с две ръце.  

Трансхуманизмът ли е най-опасната идея в света или най-голямото 

научно постижение? Тъй като фундаментални въпроси като естествени 

ресурси или достатъчно пространство не могат да се решат, 

трансхуманизмът няма убедителни аргументи за свят, пълен с хора, които 

никога не умират. Смъртта всъщност има своя смисъл. Можем ли да 

постигнем много повече в 170 години вместо 70? 

Моето мнение е, че нямаме много време и самият този факт прави 

живота така скъпоценен. Ако животът беше безкраен, той би бил 

безсмислен и банален. Но именно неговата крайност прави живота толкова 

ценен и вероятно си струва да се биеш до смърт, така че безсмъртието да 

не стане реалност.  

 



V. Big Data 

А. Четирите V на Big Data 

 Терминът „Big Data“ (големи данни) се използва предимно в 

областта на компютърното моделиране и софтуерно или хардуерно 

разбработване за големи масиви данни в областта на географията, 

инженерството или лингвистиката. Наличността на данни експлодира със 

създаването на социалните мрежи като Facebook, LinkedIn и Twitter. Big 

Data комбинира различни набори данни с нови набори данни, за да открие 

тенденции в тези кумулативни данни. Това се прави с много интелигентни 

софтуерни програми, които извеждат правилни изводи от резултатите. 

Събраните данни могат да бъдат оценявани за различни цели и за различни 

действащи лица.  

 Мобилните устройства като таблети и смартфони имат ограничен 

капацитет, но научните институции и компаниите генерират ежедневно 

огромни масиви данни. През 2011 г. в световен мащаб са създадени 1,8 

зетабайта [PheaE11]. 

 Един зетабайт отговаря на секстилион байта; това е цифра с 21 нули:  

1 000 000 000 000 000 000 000 

 Основните елементи на Big Data са четирите V: volume, variety, 

velocity и  veracity, съответно обем, разнообразност, скорост и 

достоверност. Ние запазваме огромни обеми данни и когато търсим 

правилната информация е като да търсим игла в купа сено [NJK13]. Този 

обем се генерира основно от компании под формата на основни данни, 

данни за отношенията с клиентите; от хората чрез социалните мрежи, 

снимки, видеа и от интелигентни машини – например сензорни данни, 

услуги за данни, данни от дневници. Изкуственият интелект генерира и 

съхранява информация като температура, дистанция, дължина, скорост, 

тегло и т.н. Мобилните устройства запазват данни относно движение и 

светлинни сензори, измервател на надморска височина, отпечатъци от 

пръсти, разпознаване на реч, дигитален компас и сензори за близост. Днес 

смартфоните регистрират дали някой гледа смартфона и ако случаят е 

такъв, дисплеят на смартфона ще бъде осветен. Сензорите за разпознаване 

и движение ни казват колко стъпки сме извървели през деня. Може да се 

направи и проверка на нашия пулс със смартфон. Всичката тази 

информация се запазва и можем да имаме достъп до нея, ако искаме. В 



дигиталната епоха потоците текат поради разнообразието от сензори и 

смесването на комуникационните технологии. Скоростта на данните 

прави възможно да анализираме данните в реално време. Следователно 

използваният термин е данни в реално време. Информацията може да бъде 

структурирани или неструктурирани данни. Това е третото V на Big Data, 

разнообразността. Структурираните данни са например основните данни за 

клиенти (рожден ден, пол и адрес). Неструктурираните данни са видеа, 

снимки и аудио файлове. Настоящото предизвикателство е да направим от 

хетерогенни формати за данни с различни източници на данни хомогенен 

формат за данни, така че в последствие да се анализират, свързват и 

докладват стойностите.  

 Особено интересни са субективните изрази в текстови или видео 

файлове.всяка рекламна агенция се интересува от интерпретация на 

мнения и емоционални изрази за продукти и, ако е възможно, в реално 

време. Следователно те се нуждаят от интелигентни изследователски 

инструменти и алгоритми, които правят разпознаваеми оценъчни 

съждения. Проблемът е, че изразените мнения са по природа 

непредвидими. Ситуацията е подобна на сеизмичните данни или 

макроикономическите индикатори. Такива предсказващи данни са 

елементарни особено за сложни изчисления на сценарии в науката. 

Въпреки точността на тези данни обаче несигурността не може да бъде 

елиминирана чрез прочистващи методи.  Това е което анализаторите 

дефинират като последното V, достоверността.  

Б. Шансове и рискове пред Big Data 

Big Data поддържа също иновацията и развитието на продуктите и 

услугите в организациите. Информацията от приложения в социалните 

медии може да се използва за анализиране на мненията и чувствата на 

клиентите и тяхното географско разположение и демографска група. 

Оферти, които посрещат желанията и нуждите на таргет групите могат да 

се създадат лесно. Продуктовите иновации са ключов фактор за успех за 

компаниите. Процесът на изследване, разработване и тестване на новите 

предложения обаче е много изискващ като ресурси. Big Data позволява на 

организациите да очакват и да тестват сценарии за успеха на новите 

продукти и услуги. Банките и търговците на дребно могат да използват 

данните от социалните мрежи, за да идентифицират нови тенденции на 

пазара.  



Amazon са патентовали такава услуга, наричат я Anticipatory 

Shipping. Този бизнес модел е възможен благодарение на Big Data. От 

огромни количества данни с помощта на сложни математически функции 

се извличат вероятности. Съставките на такава рецепта са следите, които 

оставяме по интернет пътя си; продуктите и услугите могат точно да бъдат 

настроени към индивидуалните желания на клиентите, за да предсказват 

бъдещото ни поведение. Анализаторите наричат това „предиктивна 

аналитика“. Amazon анализира колко дълго върхът на мишката е стоял 

върху продукт и дали са четени отзиви за продукта. От такава информация 

може да се предскаже дали клиентът ще поръча продукта. Продуктът ще 

бъде опакован и изпратен до логистичен център, ако се очаква да се вземе 

решение за покупка. 

Търговската верига Walmart проверява в социалните медии 

контактите на своите клиенти. На тази база Walmart изпраща предложения 

за подаръци за рожден ден на приятелския кръг на клиента. Музикалната 

индустрия също печели от Big Data: на базата на свалените песни Spotify 

изпраща на звукозаписните компании информация за градовете, където е 

пускана тяхната музика. Тази информация е много ценна при планиране на 

турне на музикална група. Телевизионният сериал House of Cards също 

използва предиктивен анализ, като при неговото създаване са взети 

предвид популярността на актьорите и тематичните интереси на 

публиката. Резултатът от този анализ е рекорден рейтинг. 

Важността на Big Data не е само за търговците, музикалната 

индустрия и т.н., но също така и за полицията. В няколко града в САЩ се 

използват сложни математически алгоритми, за да се изчисли и предскаже 

къде и кога ще се случи престъпление. Благодарение на предиктивната 

полицейска работа, престъпността в Мемфис спада с 30%. Може да се 

установи къде ще бъде човек през седмицата чрез GPS данни от смартфон. 

С тази информация, свързана с информация от паметта на телефона като 

последни обаждания, контакти може да се предскаже с точност до 3 метра 

къде ще бъде човек по време на седмицата. Експертите говорят за края на 

шанса и са прави. Например Google довършва нашата фраза, когато търсим 

нещо, преди да сме написали напълно първата дума на нашата фраза.  

Съществуват също и рискове, когато се използва мощна информация 

от Big Data. Днес говорим за несъразмерни проекти за наблюдение и 

визията за прозрачните хора. За разлика от „1984“ на Оруел светът не е 



доминиран от диктаторски режим; хората участват доброволно, докато на 

заден план различни интереси на различни действащи лица като компании, 

наука, тайни служби и НПО-та искат да знаят всичко за нас. Акцентът 

обаче е върху съвсем разбираемата загриженост, че гражданите и 

потребителите все повече се превръщат в играчка на някои действащи 

лица или се превръщат неволно в стъклени човешки същества.  

В. Big Data = Big Brother? Етически проблеми на Big Data 

 Един важен морален проблем с Big Data и събирането на данни е 

невидимото събиране на информация [WeRo04]. Такъв е случаят, когато 

някой не е наясно, че се събира информация или как тя се използва. 

Човекът няма възможност да даде съгласие за нейното събиране или 

употреба. Данните от лога на даден уебсайт са пример, действията на 

потребителите се регистрират там и тези данни не са публично достъпни. 

Етическите причини могат да са също така отговорни за гарантиране на 

това, че потенциалът на Big Data не е изчерпан. Етиката има своята роля, 

когато организациите оценяват стойността на информацията и искат да я 

използват за нови или по-добре продукти. Действията и решенията на 

компаниите могат да имат последици с ефект върху качеството, връзките с 

клиентите и продажбите. По този начин благодарение на Big Data, 

компанията трябва да обърне внимание на етическите ценности на 

организацията.  Промяната в оперативните действия и увеличаването на 

обема на информацията също повдигат морални  въпроси. Организациите, 

които не оценяват етическите последици от събраните данни за своите 

клиенти рискуват влошаване на връзките си с клиентите и излагане на 

риска от правни последици.  

  Big Data е фундаментално морално неутрална. Това означава, че при 

нея не съществуват виждания за правилно или грешно. Тази етическа 

неутралност обаче не може да се приложи към употребата на такива данни. 

Чрез ежедневното управление на бизнеса технологиите на Big Data все 

повече навлизат в ежедневието ни. Това увеличава рисковете, същността, 

сериозността и ефекта и става все по-трудно да се предвиди 

предварително. Когато даден човек крие умишлено информацията за 

своята идентичност, трябва ли етическият въпрос да бъде какво право има 

друг човек да публикува информацията за въпросния човек? Компанията 

няма полза от информацията, ако тази информация е анонимна. Освен това 

ще има напрежение между предоставящите данни и събиращите данни. 



Геодезичните данни и здравната информация са признати за ключови в 

полето на правата на собственост. Най-голямата промяна от Big Data е 

експоненциално по-големият и географски по-широк брой хора, което 

може да се отрази на репутацията. Управлението и поддръжката на онлайн 

репутация отнемат все повече и повече контрола от индивида.  

 Особено спорна от морална гледна точка е разликата между 

продажбата на данни и тяхното придобиване. Правораздавателната 

система наказва продавача повече от купувача. Във всеки случай 

логичната последица е, че съществуват достатъчно търговци на данни, тъй 

като много организации в момента събират информация от трети страни. 

Много организации заявяват в своите политик за опазване на личните 

данни, че анонимизирани данни няма да бъдат защитени. Дали един запис 

се класифицира като анонимен зависи от каква друга информация може да 

бъде получена за този индивид с цел „ре-идентификация“. 

 Може би бъдещите алгоритми ще предвиждат кариерни пътища чрез 

автобиографията на кандидата и неговите интервюта, референции от 

предишни работодатели една компютърна програма може да направи 

прогноза за професионалните умения и кариерни възможности за 

кандидата. Ако базата данни работи добре с алгоритъма, кандидатът ще 

получи работа, ако не – ще бъде отпратен. Ще имаме достатъчно 

интелигентен софтуер, който ще решава кой получава работа. Тази 

персонална аналитика [CookK08] включва прогнози за успеха на 

служителите или кандидатите в компанията на базата на съществуващата 

информация (проект, обратна връзка от социалните мрежи) и автоматично 

генерира важни решения като назначаване и повишение. Google взима 

решения на базата на данни и аналитика, за да разкрие лидерските 

характеристики на мениджърите си.  

 Да обърнем внимание как ние и нашето самочувствие ще се справят 

с тези алгоритмични спецификации. Ако знаем бъдещето си (и другите 

също го знаят), как можем да го променим? Тези решения ще имат 

последици за много хора, широкото използване на предварително 

определени пътища е хазарт и ние вероятно просто няма да правим някои 

неща, тъй като те са прекалено безнадеждни статистически. 



Г. Разкриване на информация: етически проблеми 

Вестниците Washington Post и The Guardian публикуваха през юни 2013 г. 

невероятни новини: Националната агенция за сигурност (NSA) следи 

телефонните разговори на 35 световни лидери, пробива интернет 

криптирането и записва телефонните разговори на милиони американци. 

Материалът показва колко дълбоко са се вторачили разузнавателните 

служби в животите на милиони граждани. Все по-голяма част от нашия 

живот се придружава от електроника. Човекът, който пише имейли, чати, 

провежда телефонни разговори или просто носи със себе си мобилен 

телефон, оставя следи. Този, който даде тази информация на пресата, е 

Едуард Сноудън, бивш служител на НАС. Разузнавателните служби не 

само имат достъп чрез манипулиране на софтуера, те също така притискат 

компаниите да сътрудничат и се свързват във вътрешните мрежи на 

интернет гиганти [KiGr14]. Те запазват всички данни за няколко седмици и 

имат програми, които се използват за филтриране на подозрително 

поведение от тези данни. Огромните възможности, които те имат са 

изненада дори за ИТ професионалистите: НАС може да анализира дори 

говор, криптирането може да бъде кракнато или заобиколено.  

 Всичко това е възможно благодарение на Big Data. Разузнавателните 

служби като НАС могат да събират и съхраняват огромни обеми 

информация. Сноудън е бил отговорен за сигурността на компютърните 

системи; затова той е имал достъп да много от данните, събирани от НАС. 

Той осъзнава, че е станал част от нещо, което може много повече да 

навреди, отколкото да помогне и решава да каже на пресата всичко, което 

знае. Особено програмата PRISM е много опасна. Това е строго секретна 

програма за наблюдение и оценка на електронните медии и електронните 

записи.  

 Правителствената централа по комуникациите (GCHQ) е британска 

разузнавателна служба, която може да влияе върху съдържанието на 

интернет със своите програми. Организацията притежава манипулаторски 

умения, за да увеличи онлайн гласуването и броя кликвания върху уебсайт. 

Тя също така може да залее мрежата с пропаганда и да цензурира 

съдържание във видео платформите.  

 Разкриването на информация включва откриването на неправилно 

поведение или престъпление в рамките на организация. Това задължително 

върви ръка за ръка с разкриване на тайни против волята на засегнатата 



организация. Поради факта, че разкриващият е част от организацията, той 

е под почти договорно задължение да не разкрива тайни. Ако използвате 

това като отправна точка, тогава би трябвало да разглеждаме разкриването 

на информация като нарушение на закона, може би дори като нарушение 

на етическите принципи, поне доколкото то включва нарушаване на 

договора с наемащата организация. Според тази интерпретация 

разкриването на информация никога не би могло да бъде легализирано в 

закон, а само етическо – именно от етическият императив да се наруши 

закона [OneiB13]. 

 Неправилното поведение, което води до разкриване на информация 

от страна на служители трябва да се случи в рамките на компанията. 

Мотивацията, която е стартирала поведението, не е важна, поведението 

може да е достойно за разкриване на информация независимо дали е 

поради невежества, в интерес на компанията или собствения интерес на 

служител и против интереса на компанията. За да класифицира 

разкриването на такова погрешно поведение както е описано по-горе, е 

необходимо също да е извършено от член на компанията. Може да бъде 

пренебрегнато дали членът на организацията е в изпълнение на своите 

задължения или извън тях. Критерият за членство на организацията 

разделя разкриването на информация от личности или институции извън 

компанията. Такива институции като счетоводители или данъчни 

служители често участват поради своята функция за разкриването и 

оповестяването на нелегално или неетично поведение в бизнеса.  

 Последната условие за класифициране на акт на разкриване на 

информация е разкритото нелегално или неморално поведение да бъде 

оповестено пред единица или институция, която има властта да повлияе на 

поведението. Причината е, че разкриващият сам няма възможност да спре 

въпросното поведение поради функционалната диференциация на 

компанията. Разкриването пред трети страни като приятели или роднини, 

които нямат възможност да коригират или променят поведението по 

съответния проблем не може да се класифицира като разкриване на 

информация. Получатели на информацията могат да бъдат места или 

институции в или извън компанията. Вътрешната комуникация по 

обичайните канали на компанията, като например съобщаване на 

ръководител, се изключва, защото става дума за комуникация чрез 

обичайните официални канали. Вътрешното разкриване на информация е 



само тогава, когато се оповестява на институции или агенции като 

вътрешен одит, надзорен съвет или контролен такъв. 

 Какви са последиците за разкриващ информация? Те могат да бъдат 

формални като уволнение, преместване, лоши оценки, изключване от 

срещи, силно наблюдение на работата. Другите последици могат да бъдат 

неформални като социално изключване, тормоз или очерняне на разкрилия 

информация пред други потенциални работодатели. Докато формалните 

санкции имат своя корен най-вече сред корпоративното управление, 

неформалните санкции най-често се инициират от колегите на работа или 

преки мениджъри, които считат разкриването на информация за 

нарушение на груповата лоялност към тяхната власт [MietT98]. Освен тази 

възможности в политиката си, ръководството има възможност и да влияе 

на поведението на потенциални разкриващи информация. 

 Разбираемо е, че компаниите считат за ключово такова насърчаване 

на външно разкриване на информация. Освен факта, че разкриването на 

информация се счита от ръководство и колеги за пукнатина в лоялността, 

външното разкриване на информация носи висок потенциал за вреди за 

компаниите. Засилването Насилването на външното разкриване на 

информация би имало такъв ефект, че фактите по отношение на грешно 

поведение на компаниите биха се публикували с колкото се може по-голям 

социален или устойчив ефект. Важно е обаче бизнесът да бъде засегнат от 

ефекта на такава регулация. Те биха рискували да се изложат на публична 

критика със съответен икономически ефект. Освен това би могло да се 

създаде климат на страх от изобличаване със всички свързани недостатъци 

чрез насърчаването на външното разкриване на информация за 

наблюдение на компанията.  

 

 

VІ. Етически проблеми в организациите 

А. Въведение 

Обикновено една компания оторизира специални хакери, които да 

атакуват ИТ инфраструктурата на организацията. Тя изисква следователно 

„споразумение за конфиденциалност“ (СК), което гарантира 



конфиденциалност на резултатите. Такова СК е ценно, защото компанията 

може да получи информация за уязвимостите,  които не са отстранени. 

Ако някой наруши споразумението за конфиденциалност, последиците 

биха могли да са значителни: милионни глоби, загуба на договори или 

уволнение. Дори ако това е морално правилно, мнозина бягат от усилието 

и стреса, особено ако нанесените вреди не са така забележителни като тези 

на Сноудън. Етическият кодекс на „Американската асоциация за 

изчислителни машини“ изисква изправяне пред обществеността, ако 

отговорните лица не реагират адекватно, за да отстранят опасността в 

системата. В САЩ съществува правна защита на тези, които оповестяват 

такава информация. Да признаеш съществуването на такива хора като 

необходимост означава да признаеш съществуването на нечестност и 

нелегално поведение в компаниите и обществените институции. То има за 

цел да помогне на спазващия реда служител, който се противопоставя на 

нелегални или неетични практики. 

 В Европа на практика правна защита за оповестяващи информация 

не е възможна. Служителите рискуват уволнение или дори разследване. 

Конфликтът се поражда, когато осъзнаеш, че се изисква нелегално 

действие, но никой супервайзър или мениджър не иска да поеме 

отговорност за него. Етичното поведение вероятно ще се повлияе от 

формалните и неформални етични практики [BSL10]. Тези стандарти може 

да се влияят от културните стандарти, изповядвани в съответния регион. 

Етическите проблеми могат също така да се влияят от политиката на 

считаното за правилно или приемливо поведение.  

 Б. Етически кодекс 

 Дори страни като Китай, която има лоша репутация по отношение на 

корпоративната етика като цяло и в частност заради правата върху 

интелектуалната собственост, осъзнава, че е необходимо да въведе 

международно признати стандарти, разработени на база сътрудничество 

[OxAn12]. Компании като Huawei отчитат негативното влияние върху 

бизнеса на лошата етика и въвеждат кодекс за високоморално етично 

поведение. Шпионирането на компании от запада може да бъде негативно 

за интереса към бизнеса; Huawei твърди, че приема предизвикателствата 

пред киберсигурността много сериозно.  

 Етическите кодекси на бизнеса на първо място трябва да измерват и 

допринасят за етическите качества на предприемаческата дейност. Те имат 



за цел да накарат служителите на компанията да взимат добри или лоши 

решения и да намалят случаите на подлежащо на критика етично 

поведение. Философската функция на кодексите трябва без съмнение да се 

превърне в център на техния анализ като практическо средство за 

въвеждане на бизнес етика. Етическите кодекси могат по различен начин 

да влияят на съответните поведения в организацията. Ефектът от такива 

регулаторни кодекси е очевиден там, където те забраняват или изискват 

изрично дадено действие. Очаква се грешното поведение да се избягва, ако 

тези забрани се правят в компанията прозрачно и са подсилени от санкции, 

когато това е необходимо. Таково потенциално влияние обаче не трябва да 

се асоциира само с подробно описани, конкретни действия поради даден 

етически кодекс. Дори по-общите етически кодекси, където фокусът е 

повече върху по-фундаменталното ниво и се състои от стандарти и 

принципи, могат да имат етически ефект, тъй предоставят насоки в 

морално релевантни ситуации за взимане на решения и този, който е 

начело, има шанс да вземе по-добро решение.   

 Макар че трябва да се признае, че някои компании въвеждат кодекси, 

без да се интересуват от тяхното влияние върху поведението, трябва да се 

запитаме дали такова въвеждане на бизнес етика ще постигне желания 

дългосрочен ефект на легитимност. В критичната среда на ангажимента с 

бизнес етиката един етически кодекс от самото начало ще попадне под 

съмнение, че е просто ПР инструмент с цел само да подобри или запази 

имиджа на компанията сред обществеността. Големите компании обръщат 

специално внимание на обществеността; вероятността да бъде открита 

липсата на функционална ефективност в техните кодекси е много висока. 

Установяването на мярка за ефективността на даден етически кодекс не 

може да е остаряло. Това се случва особено когато потребителската защита 

не е доволна от формулировката на кодекса и изисква да се направи 

записаното в кодекса публично достояние, така че да има достъп и да се 

следи спазването му. Резултат от факта, че компаниите не следват с 

поведението си своя етически кодекс може да бъде подкопаното доверие. 

Въпреки (или дори поради) наличието на етически кодекс, всичко може да 

завърши с криза на легитимността, която е започната от фундаменталната 

загуба на доверие. На базата на тези факти остава да се заключи, че 

корпоративните етически кодекси наистина могат да действат 

легитимиращо. Получаването на дълготрайни резултати обаче изисква 

достатъчно добро етическо качество на взимането на решения.  



 Моралът и законът са социалната функция, с която се ограничава 

свободата на действието и следователно се влияе на човешкото поведение 

и се разрешават по мирен път конфликтите между действащите лица. 

Макар да има значителни предимства и позитивни ефекти, които правят 

етическите кодекси ценни, има също така и критици, които оспорват 

полезността на етическите кодекси за налагането на корпоративна етика. 

Като колекция от стандарти, които насърчават специфично поведение, 

същността на кодексите противоречи на фундаменталния принцип за 

етическа автономия. Адресатът няма възможност да прави свои собствени 

морални преценки, тъй като трябва да се подчинява абсолютно. 

Етическите проблеми обаче могат да се преодолеят не само чрез диктат на 

конкретно поведение, а чрез връщане към моралната преценка на 

действащото лице, но само ако той действа морално, като свободно избира 

принципите на своите действия и се откъсне от външните ограничения. 

Автономията на индивида при избора на неговите цели и средства е 

основна отправна точка на много по-просветеното морално разбиране.  

 Обратно на действията от категорията на наградите, които задават 

позитивни стимули за спазване на етическия кодекс, негативните санкции 

или наказания гарантират, че правилата няма да бъдат нарушавани. Дадена 

мярка трябва да включва някакъв вид санкция, оторизирана от 

ръководството, за се счита за ефективна. Същността на стандартната 

санкция в крайна сметка определя какви и кога са необходими наказания, 

т.е. кои условия за прилагане трябва да са изпълнени.  

 Обратно на теориите за възмездие, тезата за превенцията отговаря за 

предотвратяването на действията, които заслужават наказание с цел да се 

намали вредната поведение. Оправданието на санкциите гледа напред, 

затова можем да говорим за перспективни теории, които използват 

принципа на превенцията при прилагането на определена цел, за да 

оправдаят наказанието. Тъй като оправданието на наказанието се прави с 

цел да се предотвратят бъдещи нарушения на нормите, можем да кажем, че 

чрез превенцията се гарантира, че няма да има бъдеща несправедливост. 

Наказанията са свързани със загуби за обекта на санкции, които би 

трябвало да компенсират ползите, които първоначално са неспазване на 

стандарта на кодекса. Служителят ще следва правилата, ако неговата 

сметка за ползите и загубите е по-добра, ако следва стандарта. В случая на 

ефективните стимули, наказанието ще бъде толкова тежко, че ще натежи 



над всякакви ползи, които служителят може да извлече от нарушаването на 

нормата. Поради това проектирането на наказателни мерки не зависи 

толкова от тежестта на престъплението, а от ползите, които могат да се 

извлекат от неспазване на стандарта от страна на извършителите. 

Стандартите следователно трябва да се подсилват с по-строги наказания, 

ако тяхното спазване изисква сравнително по-голямо усилие, което се 

определя на базата на директните разходи за спазване както и разходите за 

възможността от загуба на печалба в случай на неспазване на стандарта.  

 В. Управление 

 Преди управлението да може да стане ключово понятие, в 

политическите науки вече се дискутира фактът, че конвенционалното 

политическо действие не успява да изпълни задачите и следователно 

трябва да се търси нов начин за реализация. В много ситуации за тези 

задачи е било подходящо да се решава в политически мрежи. Това са 

формални и неформални структури, при които има различни участници 

(частни или държавни). Освен това тези мрежи включват действащи лица 

от различни нива на политическите системи, от местните общности и 

страната до други национални държави и световни организации. 

Политиката вече не е ограничено място; вместо това тя прониква на 

различни места: терминът „политика на много нива“ обобщава тези факти. 

Европа търси нови начини между бюрокрацията в контекста на 

наднационалността и няколко правителства. Тези интерорганизационни 

мрежи са вид многопластово управление [RhodR97]. 

 Един познат подход е дефинирането на управлението като 

интензивна комуникация с компанията, където взаимодействията се 

превръщат в реалност „с ко-, публично-частен характер, поставен срещу 

„перспектива на самостоятелно правителство“. Управлението има широк 

набор от социални отговори на променящите се перспективи за 

управлението, винаги базирани на идеята, че управлението включва 

обществени и частни „управители“ (т.е. отговорни за управлението). 

Обратно на концепциите за регулация, които са разработени в Европа, 

управлението се случва като „социо-политическо“ понятие, което включва 

гледните точки на политическите и социалните науки.  

 Типично за управлението е включването на нови действащи лица – 

традиционни асоциации и федерации, както и нови НПО-та – позволявайки 

нови форми на интерес и консенсус. Освен това трябва да се отбележи, че 



действащите лица трябва да си взаимодействат на различните нива на 

правителствената организация, за да решат проблемите на общностите 

[KooiJ04]. 

 Ефектът от корпаритивното управление върху представянето на една 

компания може да бъде измерван според различни аспекти: първо макро 

решенията влияят на различните системи за корпоративно управление по 

макроикономически променливи като конкурентни предимства на дадена 

икономика. От друга страна микроикономическите решения зависят от 

контекста на специфичното за страната или компанията корпоративно 

управление. Макроперспективата изследва конкуренцията между 

различните системи за корпоративно управление. Тук например те са 

изложени според растеж, стабилност и заетост, а корпоративното 

управление се оказа съществена част от решението за местоположение.   

 Корпорациите са в центъра на международната дискусия за 

корпоративното управление. Следователно не е изненадващо, че 

съответната пазарна стойност на дадена компания се базира на 

теоретическа връзка между корпоративното управление и корпоративните 

ценности. Във всеки случай можем да формулираме тезата, че доброто 

корпоративно управление увеличава стойността на компанията. Освен 

приносът, който се мотивира например от по-висок бонус над очакванията 

на акционерите, доминират аргументи, че доброто корпоративно 

управление или се свързва с по-високи бъдещи плащания към акционерите 

или с понижен риск. Така превенцията на опортюнистичното поведение е 

свързана с риска за акционерите, така че корпоративното управление 

повишава очакваните печалби и по този начин понижава разходите за 

поддържане на стойността на компанията [ZoelC07]. 

 Г. Управление на интернет 

 Това, което е парче земя в реалния свят, е домейнът във виртуалния 

такъв. Без земя човек не може да построи фабрика в реалния свят, без име 

на домейн няма бизнес в интернет. Google, Amazon и другите големи 

играчи първоначално изграждат своите империи върху нищо повече от 

едно име на домейн. Фактът, че сега интернет се използва от повече от 

един милиард души и милиарди щатски долари се харчат онлайн правят от 

интернет най-важната инфраструктура на информационната епоха. Не е 

изненадващо тогава, че правителствата искат да получат контрол над 

интернет, за да защитят своите национални интереси. Работната група по 



управлението на интернет (WGIG) дефинира управлението на интернет 

като „разработването и приложението от страна правителства, частен 

сектор и гражданското общество, в техните съответни роли, на споделени 

принципи, норми, правила, процедури за взимане на решения и програми, 

които оформят еволюцията и употребата на интернет.“ [WGIG]. 

 Ако управлението включва повече от заявеното, възможно легалното 

и/или договорената легитимност, задавайки общи правила чрез 

идентифицируеми, отговорни действащи лица, а именно относно 

функционалните формации на процесите и процедурите, тогава трябва да 

видим какви методи използват интернет компаниите за такова 

неофициално или скрито управление. Освен това има постоянни 

спекулации в медиите и сред критиците. Научните и аналитично 

издържаните открития обаче са малко. По този начин границите и 

идентификациите между аналитичните и евристичните, интерпретативни 

подходи са трудни за определяне. 

 Един пример могат да бъдат въпросите за „Четирите големи“ на 

настоящата интернет ера, т.е. Google, Apple, Facebook и Amazon: 

 „Идеално общо знание“: Google предлага и оценява световното 

знание и го предоставя на света като латентна селекция, направена от 

привидно цялостно, пълна и обективна информация; по този начин 

контролира и придава тежест на консолидираната информация и 

знание в света. 

 „Идеална тотална мобилност“: позволява на iPod, iPhone, iPad на 

Apple и техните приложения да подсказват вездесъщността на 

дигиталната комуникация и достъпност, като по този начин 

генерират тотален виртуален космос, в който всичко може да се 

пренася, синхронизира, сваля, премества, превежда. По този начин се 

намалява връзката с физическата х и социална реалност, която може 

напълно да изчезне без влияние върху възприятията, опита и 

разбирането за света.  

 „Идеална тотална прозрачност“: С повече от един милиард 

ползватели по целия свят, социалната мрежа Facebook организира 

най-големия клуб в света – предоставяйки функции като лично 

приятелство (бутона „Харесвам“ или харесвания) и индивидуални 

автопортрети особено чрез функцията „таймлайн“. Тази функция 

беше въведена през 20120 г. и е най-силният колектор и продавач на 



лични данни. За защитниците на личните данни тази функция е 

кошмар, но за милиони потребители очевидно все още е шик, удобно 

и модерно да показват цялата си информация в мрежата и така да 

предоставят на индустрията и рекламната индустрия постоянно 

точен профил. 

 „Идеална тотална достъпност“: Amazon не само е най-големият 

онлайн магазин в света и предлага пълна наличност на всякакви 

стоки и удоволствия от света; с дори по-точни инструменти за 

идентификация той поставя отделния потребител по-близо до 

неговата идентичност и му предлага специални и индивидуални 

оферти за всяка нужда. Освен това, Amazon представя своя четец 

"Kindle" и всички други варианти за промяна на четенето на книги, 

както то постепенно еволюира след изобретяването на печатната 

преса, така че да революционизира не само чрез това, че личната 

библиотека вече налична квазидигитално – така че само заглавия, 

които са публикувани онлайн от издателя са налични – дори 

сензорното възприятие от печатната книга изглежда е изчезнало. 

Обратно, човек получава опции за асоциативно четене (с 

допълнителни функции, допълнителна информация и текстове) и 

„социалните четения“, ако можете да кореспондирате през интернет 

с други читатели.  

 

VІІ. Заключение 

Дисертацията Тезата изследва влиянието на етическите въпроси върху, 

информационните технологии. Описваме моралния статус на изкуствения 

интелект и представяме начини за дефиниране на етическите проблеми на 

интелигентните машини. Това понятие е също така свързано с 

трансхуманизма и изследваме рисковете от използването на технология за 

преминаване отвъд човешките лимити. 

Важен фокус на дисертационния труд е също така етическите аспекти 

на Големите данни. Това поле се разраства с годините и днес е присъства в 

голяма степен, както видяхме в случая на направилият разкрития Едуард 

Сноудън. Изследваме също влиянието на разкриващите информация върху 

обществото, бизнеса и самите тях. 



Основният фокус на тази дисертация е върху информационната етика и 

компютърната етика, като свързана област на информационната етика. 

Компютърната етика издига информацията до ролята на централна за 

всички въпроси; информацията е в центъра на нашите действия: без 

информация няма морално действие, информацията сега е основен обект, а 

не само необходимо изискване за всяка морално отговорно действие. 

Философската основа на компютърната етика е следователно 

информационната етика, която предоставя основата за моралните 

принципи.  

Правилата съществуват във всички области на живота; ако светофарът е 

червен, трябва да спрем. Правилата се прилагат също и в работата; тук ние 

също трябва да спазваме закони, правилници и договориш. Съответствие 

означава спазване на вътрешните и външни правила, този, който действа 

съответстващо защитава не само компанията, но и себе си. Нарушение на 

заповедта за съответствие не носи ползи на бизнеса, дори ако няма за цел 

собствена изгода и ако е добронамерено и печелившо за бизнеса. 

Приемаме, че моралните минимални стандарти са част от човешкия 

живот и представляват задължение за всеки в компанията. Както беше 

изтъкнато, нарушението на моралното задължение ще бъде нарушение на 

закона във всеки случай. Следователно няма да има и значителни лични и 

икономически последици. Следователно ще има повече хора и компании, 

които ще очакват ползи от нарушението на етическите правила. 

Съществуването на формални споразумения за фундаменталните ценности 

не означава, че те се прилагат непрекъснато. От тази гледна точка 

корпоративното управление и интегритет са двете страни на една монета. 

Те създават доверие, но са също и предварителни условия за успешна 

икономика. Ако доверието се разруши, това ще има и директен 

икономически ефект. Необходима е дълга поредица от успешни мерки, за 

да се възстанови след инцидент който е нарушил доверието на клиента. Но 

също така има и определена амбивалентност между мисленето н кратко- и 

дългосрочен план, между ситуационен успех по-дългосрочни заплахи и 

предизвикателства към спецификата на въпроса за икономическата 

стойност на етиката. Някой, който е имал успех с морално спорна 

практика, е вероятно да продължи това поведение. Тезата изследва 

позитивната корелация между живота и промотирането на етически 

ценности в компаниите и техния търговски успех при установяването на 



етично поведение, което в икономически смисъл е дългосрочно 

предимство. Това не означава, че етично и икономическо поведение са 

винаги едно и също във всеки един случай. Нарушаването на правило 

предполага съществуването на правило. В противен случай всичко би се 

превърнало в борба на всеки срещу всеки, а това е много опасно за всяка 

организация.  

С Етически кодекс компанията не само ще покаже, че е готова да носи 

моралната отговорност; тя не може да бъде обвинена в социални или 

екологични дисбаланси, които са морално укорими. Организациите нито 

могат, нито са задължени да изпълняват желанията на всички референтни 

групи; следователно етическите кодекси могат да отворят пътя за 

именуване на моралните проблеми. Можем да си представим обаче, че за 

да увеличим социалната приемливост на компанията е достатъчно да се 

установи етически кодекс и така да се сигнализира на съответните 

акционери предполагаемата моралност на компанията, дори ако тази мярка 

е сведена до символичност и не е свързана със значителни промени в 

корпоративната дейност. Легитимността, която произтича от формалните 

структури, понякога е отделена от функционалната си ефикасност. С други 

думи, компаниите ще осигурят своите социални позиции като установят 

етически кодекс и доколкото самото съществуване на кодекса е 

споразумението, символизирано от очакванията на обществото и 

възприемано по съответния начин от съответните акционери. Ако се 

осъществи достатъчна институционализация на тази бизнес етическа 

мярка, нейната адекватност ще бъде приета като самоочевидна, а не 

критично.  

Споразуменията за конфиденциалност са легитимна и често необходима 

част от успешното функциониране на организацията. Това се отнася до 

множество юридически действия. Етическо и юридически обвързващите 

споразумения запазват конфиденциалността на информацията в нормалния 

ход на бизнеса. Възниква законово задължение да се спазва това, ако човек 

като работодател или клиент се съгласи да запази конфиденциалността на 

личната информация. Неспазването представлява нарушаване на договора 

и вероятно неизпълнение и на други юридически задължения. 

Първото условие за класифициране на практика като разкриваща 

информация е когато критикуваното поведение е нелегално, неморално 

или нелегитимно и трябва да се е случило в организация. Дефиницията на 



нелегално и легално поведение е просто поради съществуването на 

записани в закон правни норми. По-трудно е обаче отделянето на 

неморалното или нелегитимното поведение; за разлика от незаконното 

поведение, позволено от закона, от гледна точка на служителя на 

компанията може да бъде морално спорно. Защитата на морални 

претенции на трети страни не се препоръчва на компаниите, те също така 

трябва да отчитат променящите се очаквания на обществото по отношение 

на своите действия.  Съответно е полезно да се класифицират не само 

нелегалното, но и неетичното и нелегитимно поведение като неправилно 

или като достойно за разкриване. За служителя може да се постанови какво 

представлява неетичното поведение, като се използва кодекс на поведение.  

Както е описано в дисертационния труд, има няколко мерки за 

създаване, въвеждане и установяване на Етически кодекс. Те са се 

доказали като ефективни и несъмнено полезни, за да се подсили 

валидността на стандартите и правилата на етическия кодекс в дадена 

организация.  

 

Приноси на дисертацията: 

- Философско изследване на влиянието на нравствената система върху 

информационните технологии. 

- Анализ на етическите аспекти на Биг Дата и Трансхуманизъм +, както и 

на моралния статут на изкуствения интелект. 

- Въздействието на информацията за застрашителни практики върху 

обществото, бизнеса и самите информатори. 

- Важността на установяване на Етически код в големите корпорации 

- Дефиниране на новите подходи при определянето на етически стандарти 

в организациите/ 

 

 

 



Библиография 

[BaumR61] - Robert Baumhart, “How Ethical are Businessmen?”,Harvard 

Business Review 39, (1961) 

[NSOEDO] – New Shorter Oxford English Dictionay Online,www.oed.com 

[WCD] - Webster’s Collegiate Dictionary, www.merriam-webster.com 

[SchlF02] - Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, “Lectures on Philosophical 

Ethics”, Cambridge University Press, (2002) 

[DeppW04] – “Die ethischen Probleme unter den Menschen, Individualistische 

Wirtschaftsethik“, Deppert, W., 2014 

[FlorL10] - Luciano Floridi, “Information A Very Short Introduction”, Oxford 

University Press, Oxford 2010 

[FlorL99] - Luciano Floridi, “Information Ethics: On the philosophical 

foundation of computer ethics, Kluwer Academic Publishers, 1999 

[TavaR02] - “The uniqueness debate in computer ethics: What exactly is at 

issue, and why does it matter?”, Kluwe Academic Publishers, 2002 

[FlSa01] - Luciano Floridi, J.W. Sanders: “Artificial evil and the foundation of 

computer ethics”, Kluwer Academic Publishers, 2001 

[SipoM05] - Mikko Siponen: “A pragmatic evaluation of the theory of 

information ethics”, Springer 2005 

[FedaS10] - Sabah Al-Fedaghi: “Alternative Model for Information Ethics”, 

2010 Second International Conference on Information, Process and Knowledge 

Management, 2010 

[FlorL06] - Luciano Floridi: “Information ehtics, its nature and scope”, Moral 

Philosophy and Information Technology, Cambridge University Press, 2006 

[FlorL08] - Luciano Floridi: “Information ethics: a reappraisal”, Springer 2008 

[FetzJ04] - James H. Fetzer: “Information: Does it have to be true?”, Minds and 

Machiens, Kluwer Academic Publishers, 2004 

[FlorL98] - L. Floridi: “Information ethics: On the philosophical foundation of 

computer ethics, The Fourth International Conference on Ethical Issues of 

Information Technology, Erasmus University“, 1998 



[KuhlR04] - Rainer Kuhlen: “Informationsethik“, UTB, 2004 

[CapuR90] - Rafael Capurro: “Towards an information ecology“, 

http://www.capurro.de/nordinf.htm 

[FlorR02] Luciano Floridi: “What is the Philosophy of Information“ 

Metaphilosophy, 2002 

[FlorR03] - Luciano Floridi: “Two Approaches to the Philosophy of 

Information”, Minds and Machines, 2003 

[SdBi14] - Chryssa Sdrolia, J. Mark Bishop: “Rethinking Construction: On 

Luciano Floridi’s Against Digital Ontology”, Minds & Machines, 2014 

[CapuR00] - Rafael Capurro: “Ethical Challenges of the Information Society”, 

Internation Information and Library Review”, 2000 

[CapuR95] - Rafael Capurro: Moral Issues in Information Science”, 

Informationsethik, Universitätsverlag Konstanz, 1995 

[CapuR12] - Rafael Capurro: “IT and Privacy from an Ethical Perspective 

Digital Whoness: Identity, Privacy and Freedom in the Cyberworld”, Internet 

Privacy, 2012 

[CapuR08] - Rafael Capurro: “On Floridi’s metaphysical foundation of 

information ecology”, Ethics and Information Technology, 2008 

[TeTe] TechTerms.com, www.techterms.com/definition/it 

[KajaE02] - Ejub Kajan, „Information Technology Encyclopedia and 

Acronyms”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002 

[AdelH02] - Heimo H. Adelsberger, Betty Collis, Jan M. Pawlowski, 

„Handbook on Information Technologies for Education and Training”, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2002 

[MasoR86] Richard O. Mason: “Four Ethical Issues of the Information Age”, 

MIS Quarterly, Vol. 10 Issue 1, 1986 

[STERN08] - Stern, “Der Lidl Skandal“, www.stern.de, 2008 

[WIPO] – WIPO, World Intellectual Property Organization – www.wipo.int 



[IBM06] – IBM, “Building a New IP Marketplace: A Global Innovation 

Outlook 2.0 Report”, 2006 

[ReutT] - Thomson Reuters Web of Science - 

http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/ 

[StPe95] - Ingo T. Storm, Christian Persson: “Placebo forte!”, c’t Magazin, 

12/1995 

[GPM97] - Randy Goebel, David Poole, Alan Mackworth: “Computational 

Intelligence: A Logical Approach”, Oxford University Press, 1997 

[RML09] - Thomas Röfer, Christian Mander, Tim Laue:“Controlling an 

Automated Wheelchair via Joystick/Head-Joystick Supported by Smart Driving 

Assistance”, 2009 IEEE 11th International Conference on Rehabilitation 

Robotics, 2009 

[VingeV93] - Vernor Vinge, “The Coming Technological Singularity”, Vision-

21 Symposium, 1993 

[URead14] - University of Reading, “Turing Test Success”, 

http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR583836.aspx, 2014 

[MasoR03] - Richard O. Mason, “Ethical Issues in Artificial Intelligence”, 

Southern Methodist University, 2003 

[LickJ60] - J. C. R. Licklider, “Man-computer symbiosis”, Transactions on 

Human Factors in Electronics, 1960 

[SpriR14] - SpringerReference, Cybercrime, 

http://sre.cirmcs.e.corpintra.net/docs/html/chapterdbid/11517.html, 2014 

[KuzmA12] - Alex Kuzmin, “State and Trends of Russian Cybercrime in 2011”, 

First International Workshop on Cyber Crime, 2012 

[BergR14] - Roland Berger, „Autonomous Driving“, Think Act, 2014 

[PaBr99] - Lawrence Page, Sergey Brin: “The PageRank Citation Ranking: 

Bringing Order to the Web”, Stanford InfoLab, 1999 

[HaneW11] - Wayne B. Hanewicz: “Transhumanism”, Encyclopedia of Global 

Justice, Springer Science + Business Media, 2011 

http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR583836.aspx


[GoGo08] - Jivika Govil, Jivesh Govil: “Enhancing Brain by Transforming 

Human to Transhuman: Vision & Possibilities”, Region 5 Conference IEEE, 

2008 

[HopkP12] - Patrick D. Hopkins, “Transhumanism”, Elsevier Inc., 2012 

[ListB14] - Barbara Liston, “Florida boy gets prostethic arm and hand from 3-D 

printer”, Reuters, 2014 

[PheaE11] - Ellyne Phneah, “Data volume to hit 1.8 ZB in 2011”, ZDNet, 

http://www.zdnet.com/data-volume-to-hit-1-8zb-in-2011-2062301103/ 

[NJK13] - Michael Nieendick, Jochen Jansen, Torsten Kalinowski, “Big Data 

Management auf Basis von In-Memory-Technologien“, Springer, 2013 

[DrapT14] - Thomas F. Drapp, “Big Data, die ungezähmte Macht”, Deutsche 

Bank Research Management, 2014 

[PriceS] - Pricestats, www.pricestats.com 

[WeRo04] - Lita van Wel, Lamber Royakkers, “Ethical Issues in Web Data 

Mining”, Ethical and Information Technology, Kluwer Academic Publishers, 

2004 

[KiGr14] - Julian Kirsch, Christian Grothoff, “NSA/GCHQ: The HACIENDA 

Program for Internet Colonization”, c’t Magazin, 2014 

[AniA14] - Ayad Al-Ani, “Der Algorithmus bestimmt die Karriere”, ZEIT, 2014 

[CookK08] - Kendra L.B. Cook, “Whistleblowing: Is it Good for an 

Organization?”, Antennas and Propagation Magazine, IEEE Vol. 50, Issue 6, 

2008 

 [OneiB13] - Ben O’Neill, “The Ethics of Whistleblowing”, Ludwig von Mises 

Institutes, 2013 

[MietT98] - Terrence Miethe, “Whistleblowing at Work: Tough Choices in 

Exposing Fraud, Waste, and abuse on the Job”, Westview Press, 1998 

[TuleT96] - Tad Tuleja, “Ethik und Unternehmensführung”, Moderne Industrie, 

1996 



[BeHo05] Thomas Berndt, Ivo Hoppler, “Whistleblowing – ein integraler 

Bestandteil effektiver Corporate Governance“, Der Betriebs-Berater, 2005 

[ScheE10] Edgar Schein, “Organizational Culture and Leadership”, John Wiley 

& Sons, 2010 

[BSL10] - Sarita Bhadauria, Vishnu Sharma, Ratnesh Litoriya, “Empirical 

Analysis of Ethical Issues in the Era of Future Information Technology”, 2nd 

International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE), 

2010 

[OxAn12] - Oxford Analytica, “Huawei Sets New Standard for China’s 

Corporate Ethics”, 2012 

[TalaT06] - Till Talaulicar, “Ethik-Kodizes als unternehmensethisches 

Implementierungsinstrument“, Deutscher Universitätsverlag, 2006 

[RhodR97] - Rhodes, R.A.W.: “Understanding Governance: Policy Networks: 

Governance, Reflexivity and Accountability“, Buckingham/Philadelphia, 1997 

[KooiJ04] - Kooiman, J.: “Governing as Governance“, London, 2004 

[ZoelC07] - “Interne Corporate Governance“, Deutscher Universitätsverlag, 

2007 

[WGIG] - Report of the UN Working Group on Internet Governance, Genf, 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1695|0 2005 

[KleiW12] - Kleinwächter, Wolfgang: “Universelle Prinzipien für das Internet. 

Wie geht es weiter mit der Internet Governance? Politik von oben oder 

Organisation von unten?“, telepolis, 2012] 

[BethP11] - Bethge, Philip: “Die fanatischen Vier. Web-Kampf um die Zukunft. 

Wer beherrscht das Internet?“, Der Spiegel, Nr. 49, 2011 

[PariE12] - Pariser, Eli: “Filter Bubble. Wie wir im Internet entmündigt 

werden“, München, 2012 

 

 

Съкращения 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1695|0


AI –Изкуствен интелект 

AML – Против пране на пари 

BPO – Служба по бизнес практики 

CE – Компютърна етика 

CIC – Вътрешен контрол на съответствието 

CoC – Център на компетентност 

DDos – Distributed Denial of Service 

DSO = Служител по сигурността на данните 

DSP = Партньор по сигурността на данните 

DM – Немска марка 

FTC – Федералната комисия по търговията 

HMI – Взаимодействие човек-машина 

GCHQ – Комуникационна централа на правителството 

IE – Информационна етика 

IT – Информационни технологии 

ISP = Сигурност и неприкосновеност на информацията 

MCP – Задължителен консултационен процес 

NDA – Споразумение за конфиденциалност 

NGO – Неправителствени организации 

NSA – Национална агенция по сигурността 

USD – Щатски долар 

USA – Съединени американски щати 

SEO – Оптимизация на търсачки 

SOAR – постави, оперирай, приложи и резултат 



V2I – Средство към инфраструктура 

V2V – Средство към средство 

WGIG – Работна група за управление на интернет 

WWW – Световната мрежа 


