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НАУЧЕН ЖИВОТ 

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕТИЧЕСКИЯ ДЕБАТ В БЪЛГАРСКОТО 

ОБЩЕСТВО 
(ТРИНАДЕСЕТ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЕТИКА) 

 
Abstract: The article presents the prestigious tradition of ISSK and 

BAS of conducting annual national conferences in ethics since 2004. The 
article presents information on thirteen scientific such conferences focused 
on the zones of moral sensitivity in our society and on the ethical risks ari-
sing in various social spheres. These forums have served as a means for 
uniting society, the state and the citizens around ethics debate and for wide-
ning the “boundaries of respect” in society. The article shows how these 
conferences create a unified national ethical space that consolidates Bulga-
rian ethical thinkers, enables interaction between the scientific and academ-
ic communities, and provokes interdisciplinary discussions. 

Keywords: national conferences on ethics; social ethics debate; national 
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Посвещава се на 50-годишния юбилей на секция „Етически изследвания“ 

Българската етика непрекъснато е подложена на социални провокации. Общест-
вото се вълнува от „правомерно“ взетите бонуси в държавната администрация, от 
непремерените действия на органите на реда, от недостига на лекарства и необхо-
димостта от справедливост при разпределението на медицинските ресурси в об-
ществото, от корупционните практики и т.н. В същото време проявите на нетоле-
рантност и на неразбиране на различието, на чуждостта, на не-своето в българската 
действителност са разтърсващи. Много често българинът прави своя избор, без да 
разбира позицията и проблемите на другия. Той е чужд на идеята за донорството, 
той не разбира различието, той се гнуси от бездомността, той игнорира наркомана, 
той се плаши от скитника, за него ин-витрото е извратеност, а човекът с уврежда-
ния е наказан от съдбата недъгав. Силно стеснената рамка на респекта в общество-
то не е просто констатация, а факт, който крие потенциални рискове, тъй като може 
да тласне обществото към прояви на ксенофобия, етноцентризъм и др. В този план 
отговорността на българската етика е огромна. 

Националните конференции по етика и свързаните с тях сборници са значим 
фактор за разширяването на етическия дебат в българското общество. Възникнала 
през 2004 г. по предложение на директора Институт за философски изследвания 
при БАН чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, тази инициатива се отстоява през 
годините последователно от секция „Етика“на същия институт и от нейните пра-
воприемници – секция „Култура, ценности и морал“ (2011–2013) и секция „Етичес-
ки изследвания“на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (от 
2014 г.). 
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Основна цел на проекта „Национални конференции по етика“ е да провокира 
широк научен дебат и публична дискусия по болезнени за българското общество 
етически теми. За постигането на тази цел проектът си поставя четири задачи. 

1) Осветяването на зоните на морална болезненост в нашето общество, на ети-
ческите рискове в различни социални сфери и приобщаването на обществото, дър-
жавата и гражданите към етическия дебат. 

2) Създаване на единно национално научно етическо пространство – консоли-
диране на българските етици, взаимодействие на научните и академичните етичес-
ки общности, приобщаване на изследователите с морална чувствителност към ети-
ческия дебат. 

3) Приобщаването на студентите, докторантите и младшите научни и академич-
ни кадри към етическата идея, което е фактор за кадровото развитие на етическата 
наука в България. 

4) Намиране на опции за видимост на националния етически дебат чрез разши-
ряване на тематиката и привличане на водещи специалисти извън страната. 

Основната хипотеза на проекта е, че широкият етически дебат в обществото 
по социално значими етически теми ще доведе до„разширяването на границите на 
респектa“1 в обществото, което има огромно значение за повишаването на морал-
ната чувствителност на българина и за неговата търпимост към различията. Дър-
жавното устройство, развитостта на гражданското общество, гражданските права и 
свободи, независимостта на медиите, прозрачността на фискалната политика и пр. 
създават социалния фон. 

Тематичното поле, в което се упражнява диалогичността, е просторно – права 
и свободи (граждански, на човека, на детето, на малцинствата, на професионалните 
общности, и др.), политика (позиции, избори, политическа конкуренция и пр.), 
престъпност и наказание (за и против смъртното наказание, справедливост на нака-
занието и пр.), биоетика, медицинска етика и деонтология (евтаназия, донорство на 
органи и тъкани, генно-модифицирани храни, права на ембриона, стволови клетки, 
права на пациента, информирано съгласие, конфиденциалност, здравно осигурява-
не, достъп до здравни услуги и пр.), медийна политика и журналистическа етика, 
социална политика (хора в неравностойно положение, деца в риск, бедност и др.), 
образователна политика (достъп до образованието, икономически параметри на 
началното, средното и висшето образование, достъп и условия в детските градини 
и ясли, конкурсност, финансиране и др.) – колкото по-широко се разпростира об-
щественият дебат, колкото повече институции и единични субекти са ангажирани в 
него, толкова по-големи са възможностите за осмисляне на правата, свободите, 
достойнствата, стойността на другия, различния, непознатия, чужденеца. 

За постигане на целите и задачите на конференцията всяка година се подбира 
тема, която е натоварена със социални и етически рискове и която се преживява 
като болезнена за съвременното българско общество. Основният организатор 
привлича в работата си държавни институции, неправителствени организации, 
фондации и граждански сдружения, които са причастни към подбрания проблем. 
Те не са просто съорганизатори, а съмишленици и партньори.. През последните 
години съмишлениците сами търсят и ценят като желано и успешно партньорст-

                                                         
1 Singer, P. 1979. Practical Ethics. Cambridge University Press; Singer, P. 2011. The 

Expanding Circle.Ethics, Evolution, and Moral Progress.Princeton University Press, Princeton and 
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вото с основния организатор на националните конференции по етика (пример в то-
ва отношение са МУ-София, УНСС, Представителство на Россотрудничество в 
България, Фондация „Солидарно общество“).  

Форумът е интердисциплинарен, в него участват специалисти от различни 
области – философи, етици, социолози, историци,социални антрополози, психоло-
зи, политолози, педагози, икономисти, прависти, журналисти и др. Той е провока-
ция за тяхното етическо мислене. Организаторите се стремят да обхванат както на-
учните институти, така и ВУ в цялата страна. В работата на конференциите и в 
изданията, свързани с тях, се включват както утвърдени учени, така и докторан-
ти, асистенти и др. млади изследователи в областта на етиката или с вкус към 
тази проблематика. 

Специално се търси съдействието и участието на неправителствените организа-
ции, съюзи, граждански сдружения и др. Разширяване на етическия дебат в общес-
твото не може да се реализира пълноценно без участието на неправителствения 
сектор на обществения живот 

Привличат се и държавни институции с отношение към анализираната риско-
ва зона – министерства, агенции и др. 

Отново с цел улесняване на достъпа до форума и привличането на максимално 
широк кръг от заинтересувани лица и субекти проектът предвижда облекчени фи-
нансови условия за участие. Организаторите осигуряват спонсорството, като учас-
тниците са освободени от всякакви финансови тежести. През годините конферен-
циите и свързаните с тях издания са реализирани с финансовата подкрепа на: СУ 
„Св. Климент Охридски“, Академичен форум 2007 (Първа и Втора НКЕ), ИФИ при 
БАН (Втора и Трета НКЕ), МОН, СБУ (Трета НКЕ), МУ-София, БЛС (Четвърта и 
Девета НКЕ), СБЖ (Пета НКЕ), УНСС (Шеста, Седма и Осма НКЕ, Представителс-
тво на Россотрудничество в България (Десета, Единадесета и Дванадесета НКЕ), 
Фондация „Устойчиво развитие за България“(Десета НКЕ), Фондация „Солидарно 
общество“(Единадесета и Дванадесета НКЕ). Осигурените средства се разпределят 
за зала и за публикуване на сборник със статии. Лични заслуги за логистиката при 
осигуряване на средства имат чл.-кор. Васил Проданов (БАН), проф. Недялка Ви-
дева (СУ „Св. Климент Охридски“), проф. Сашка Попова (МУ – София), проф. Ва-
лентина Драмалиева (УНСС), д-р Константин Пеев (РКИЦ), проф. Максим Мизов 
(ЦИПИ) и Георги Пирински (евродепутат). Финансите се разпределят по две пера – 
за осигуряване на научните заседания и за издаване на сборник статии от конфе-
ренцията. Средствата изцяло се управляват от спонсора. 

Международно участие има в Деветата и Десетата НКЕ, благодарение на МУ – 
София и Представителство на Россотрудничество за България. Ограниченията 
обикновено са от финансов характер. 

Организационно подготовката на националните конференции по етика е колек-
тивно дело – тя започва в секция „Етически изследвания“на ИИОЗ, БАН (респ. 
нейните предшественици – секция „Етика“към ИФИ, БАН, и секция „Култура, 
ценности и морал“ на ИИОЗ, БАН), където след предварителните проучвания се 
прави избор на темата и на партньорите, очертава се кръгът на вероятните участни-
ци. Определя се организационен комитет, като секцията обезателно е представена 
от своя ръководител (и от един или двама колеги от научния състав на звеното, ко-
ито са ангажирани с избраната тема). Партньорите също задължително имат свои 
представители. Традиционно председател на Организационния комитет е чл.-кор. 
проф. дфн Васил Проданов. Към всяка конференция се подготвят два основни до-
кумента – покана и програма. Поканата представя не само формалните параметри 
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на форума, но и тематичната рамка на дискусията. Очертава се болезнена за бъл-
гарското общество социална тема, нейната значимост и актуалност, насоките, в ко-
ито трябва да се разгърне етическият дебат – обемът е около 10 м.с.. На основата на 
заявените участия се подготвя програма на конференцията. Докладите от нацио-
налните конференции по етика се публикуват в тематични сборници. Към тях има 
силен интерес, но тиражът е ограничен от финансовите възможности. С най-голям 
тираж са изданията на Третата, Четвъртата и Деветата НКЕ – над 500. Опитът по-
казва, че академичната общност е техен изключително активен потребител – наши-
те издания са включени в учебните програми на УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. 
(https://ethicsissk.wordpress.com/) Последните седем конференции (Седма – Двана-
десета) са защитени като вътрешен научен проект на секция „Етически изследва-
ния“на тема „Разширяване на етическия дебат в българското общество“, с научен 
ръководител доц. д-р Емилия Маринова. Успоредно с това Шеста, Седма и Осма 
НКЕ са реализирани с подкрепата на УНСС – от фонд „НИД на УНСС“, със субси-
дия от държавния бюджет и с научен ръководител проф. Валентина Драмалиева. 
Логистиката е в духа на времето, когато се провежда конференцията. Първите две 
разчитат на лични срещи, на традиционните пликове, покани на хартиен носител, 
на телефонни разговори, и на български пощи; сътрудниците (Мирослава Тодоро-
ва) влизат в ролята на куриер. За последните конференции се разчита изцяло на 
новите форми на комуникация. 

Един декемврийски ден на 2003 г.директорът на ИФИ при БАН чл.-кор. проф. 
Васил Проданов кани на разговор зав. катедра „Логика Етика и естетика“ на СУ 
„Св. Кл. Охридски“ доц. д-р Недялка Видева, главен асистент д-р Волга Тодорова 
от същото академично звено и зав. секция „Етика“на ИФИ при БАН ст.н.с. II ст. д-р 
Емилия Маринова. Предмет на разговора е подготовката на национална среща на 
българските етици, която да подпомогне за консолидацията на българската етичес-
ка общност и за активизирането на етическия дебат в обществото. Взема се реше-
ние за провеждането на кръгла маса „Етиката – минало, настояще и бъдеще“ с ор-
ганизатори секция „Етика“ към Института за философски изследвания, БАН и ка-
тедра „Логика, етика и естетика“ към СУ Св. “Климент Охридски”. Задача на орга-
низаторите е да осигурят максимално пълно представителство на различните науч-
ни и академични институции, на направленията в етиката и на поколенията в бъл-
гарската етическа общност – от най-младите до най-възрастните. 

Кръглата маса се провежда на 17 март 2004 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Открива я ст.н.с. II ст. Моис Семов, който в този момент е най-
възрастният български етик. Във форума има около стотина участници, както и 
голяма студентска аудитория. 

Изказванията са разпределени в три тематични блока: „За етиката в Бълга-
рия“(чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, проф. дфн Любомир Драмалиев, проф. 
дфн Слави Д. Славов, ст.н.с. II ст. д-р Татяна Батулева, ст.н.с. II ст. д-р Латьо Ла-
тев, доц. д-р Росина Данкова, ст.н.с. I ст.дфн Нина Димитрова, ст.н.с. I ст. дфн Иван 
Кацарски); „Приложната етика“(ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова, гл. ас. Алек-
сандър Стойчев, доц. д-р Даниела Сотирова, ст.н.с. II ст. д-р Паньо Данев, гл. ас. д-
р Мария Добрева, ас. Ива Шишкова, ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова, доц. д-р 
Добрин Тодоров) и „Социални предизвикателства пред българската ети-
ка“(проф. дфн Васил Момов, проф. дфн Васил Вичев, н.с. Милчо Николов, ст.н.с. 
II ст. д-р Станка Христова, ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов, ст.н.с. II ст. д-р Ва-
лери Личев, ст.н.с. I ст.,дфн Димитър Станков, ст.н.с. II ст. д-р Елена Петрова, 
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ст.н.с. II ст.д-р Максим Лазаров, доц. д-р Димитър Бонев, доц. д-р Максим Мизов). 
В дискусиите участват етиците ст.н.с. II ст. д-р Моис Семов, проф. дфн Любомир 
Драмалиев, чл.-кор. проф. дфн Стефан Ангелов, проф. дфн Кирил Нешев, ст.н.с. II 
ст. д-р Димитър Георгиев, доц. д-р Василка Вълкова и др. Това е разговор за бъл-
гарската етика, за нейната история; за тематичните приоритети и основните насоки 
на анализ; за българските етици и техните постижения и търсения. За основните 
тенденции в нейното развитие. За многоликостта на приложната етика днес и за 
постиженията в аксиологията, биоетиката, бизнес-етиката, компютърната етика, 
комуникационната етика, екологическата етика, конфликтологията, психологията 
на морала и др. За актуалността на темите за българската национална идентичност; 
морал и култура; девиантно поведение, аморализъм и корупция; морал и човешки 
права; морал и политика; наука и морал; модернизацията; постмодерната етика и 
др. За перспективите на развитие на българската етика. За мястото и в живота на 
българското общество и за отговорността и за разширяването на етическия дебат в 
обществото. 

Успехът на форума е категоричен, взето е решение за прерастването му в на-
ционална етическа конференция, която да се провежда всяка година. Нацио-
налната кръгла маса по етика впоследствие се разпознава в академичните среди 
като Първа национална конференция по етика „Етиката – минало, настояще и 
бъдеще”. 

Към материалите на конференцията е приложена информация за историята на 
секция „Етика“на ИФИ при БАН (ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова) и справка за 
секция „Логика, етика и естетика“ на СУ „Св. Климент Охридски“(доц. д-р Недял-
ка Видева)2. Има издаден сборник от конференцията3 и отзиви4. 

Втора национална конференция по етика на тема „Моралът в българската 
политика“, проведена на 4 и 5 април 2005 в Залата на София-прес. Организатор – 
секция „Етика“ към Института за философски изследвания, БАН със съорганизато-
ри катедра „Логика, етика и естетика“ към СУ “Св. Климент Охридски” и Акаде-
мичен Форум 2007. Проведена под егидата на Президента на РБългария. 

Повече от 80 етици, социолози, политолози, политици, историци, активни учас-
тници в политическия живот на страната и др. дискутират моралните рискове, по-
специално темите„Моралът и политика“, „Моралният облик на българския поли-
тик“ и „Политическа етика и политически морал“. Конференцията се открива с 
встъпително слово на Президента на Р.България Георги Първанов. Акад. Констан-
тин Косев, зам.председател на БАН и чл.-кор. Васил Проданов, директор на ИФИ 
към БАН, изнасят основните доклади. Колегите от СУ „Св. Климент Охридски“ 

                                                         
2Маринова, Емилия. Секция „Етика“ и нейният научно-изследователски потенциал. // 

Етиката в България – вчера, днес и утре. Фабер, С., 2005, 30–45; Видева, Недялка. Поглед 
върху историята на етиката в България. // Критика и хуманизъм, 2009, 1. 

3Етиката в България – вчера, днес и утре. Маринова, Емилия (Съст.), Фабер, С., 2005, 
300 с. (PDF достъпен на: https://ethicsissk.wordpress.com/) 

4 Христова, Станка. За етиката – етично. // Философски алтернативи, бр. 3, 2004, 124–
127 (Отзив за I национална конференция:Етиката в България – вчера, днес и утре, 2004.); 
Минева, Силвия. Българската етика разказва засебе си. // Монд дипломатик.Януари 2006 
година брой 1 (15) рецензия за ‚Етиката в България – вчера, днес и утре. С. „Faber“, 2005.); 
Геров, Иван. Текстовете на един сборник. // Философски алтернативи., бр. 6, 2005, 188–191 
(рецензия за Етиката в България – вчера, днес и утре. Маринова, Емилия (съставител), С. 
„Faber“, 2005.) 
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включват форума в педагогическия процес и осигуряват солидна студентска ауди-
тория. 

Интерес предизвикват докладите на проф. дин Андрей Пантев,чл.-кор. дин Ге-
орги Марков, директор на Института по история към БАН, доц. д-р Искра Баева 
(СУ „Св. Климент Охридски“), проф. дфн Николай Василев (СУ „Св. Кл. Охридс-
ки“), доц. д-р Михаил Мирчев (АССА-М), проф. Петър Балкански, проф. дфн Ва-
сил Момов, проф. дфн Любомир Драмалиев, ст.н.с.II ст. д-р Димитър Георгиев, 
проф. дсн Петър-Емил Митев, проф. дфн Васил Вичев, доц. д-р Силвия Минева 
(СУ „Св. Климент Охридски“), ст. н.с.II ст. д-р Борислав Градинаров (ИФИ, БАН), 
доц. д-р Даниела Сотирова (УНСС), д-р Орлин Стефанов, ст.н.с.II ст. д-р Станка 
Христова (ИФИ, БАН), Иван Геров (докторант), ст.н.с.II ст. д-р Елена Петрова 
(ИФИ, БАН), доц. д-р Недялка Видева(СУ „Св. Кл. Охридски“), ст.н.с.I ст. дфн 
Иван Кацарски (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов (ИФИ, БАН), доц. 
д-р Росина Данкова (ВТУ), ас. Валентина Кънева (СУ „Св. Климент Охридски“), 
доц. д-р Георги Найденов (УНСС), ас. Ива Шишкова (ВТУ), доц. д-р Валентина 
Драмалиева (УНСС), ст.н.с.I ст. дфн Димитър Станков (ИФИ, БАН), н.с. д-р Филип 
Филипов (ЦЛСМСИ, БАН), н.с. д-р Георги Арабаджиев (ИФИ, БАН). Форумът 
привлича вниманието на големите всекидневници, на Нова ТВ и Радио Алма Ма-
тер. Канал 2001 прави запис на конференцията. Чл.-кор. Васил Проданов дава ин-
тервюта за Радио „Пловдив“, радио“Нова Европа“ и програма „Хоризонт“, а доц. 
Видева – за радио „Стара Загора“. В-к „Труд“ публикува статия на В.Проданов със 
заглавие „Моралът не започва от утре“.Публикува се сборник от конференцията5, 
има и отзиви6. 

Третата национална конференция по етика „Морал и социализация на де-
цата и младежите в България“е организирана от секция „Етика“на Института за 
философски изследвания при БАН със съдействието на катедра „Логика, етика и 
естетика“към СУ „Св. Климент Охридски“, Министерство на образованието и нау-
ката, Държавна агенция за закрила на детето, Синдикат на българските учители. 
Проведена е на 25–26 април 2006 г. в залата на София-прес, под егидата на Прези-
дента на Р. България Г. Първанов, от чието име е открита с приветствие. 

Третата НКЕ обсъжда кризисните процеси, свързани с формирането на съзнание 
и поведение за добро и зло, социално дължимо и отговорно поведение сред децата 
и младежите у нас в годините на обща социална, икономическа и морална криза, на 
разпад на предходните институции и механизми на морална социализация и в ус-
ловията на нови комуникативни технологии и глобализация. Дискусията се докосва 
до най-болезнените точки на предаването на ценности от поколение на поколение и 
на морална социализация на новите поколения, като провокира размисъл върху 
основните проблеми и пътищата за тяхното решаване. 

Форумът е двудневен и се провежда с много широко представителство на 
държавни и неправителствени организации – Министерство на образованието и 
науката, Синдикат на учителите в България, Комитет за младежта и спорта, Аген-
ция за закрила на детето, Директор на Институт „Иван Хаджийски“, Духовната се-
минария, специалисти в областта на ромската социализация, Централна комисия за 

                                                         
5Моралът в българската политика. Маринова, Емилия (Съст.), Фабер, С., 2005, 263 с. 

(PDF, достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/) 
6 Геров, Иван. Има ли морал в политическия живот? // Философски алтернативи, Бр. 5, 

2005, 188–191 (отзив за III Национална конфернция по етика „Моралът в българската поли-
тика“, 2005). 



130 Разширяване на етическия дебат в българското общество 

 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Ко-
мисия в община София за борба срещу противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните, Център за квалификация на кадри за борба срещу противо-
обществените прояви на малолетните и непълнолетните, Асоциация „Деца в мре-
жата“, Център за работа с безпризорни деца, Институт по психология при МВР, 
директори на социално-педагогически интернати, на домове за временно настаня-
ване на малолетни и непълнолетни, директори на училища в страната, директора на 
музей „Н. Рьорих“, Председател на УС на ДПБ, СЕМ, социологически агенции… 

Основни доклади изнасят чл.-кор. Васил Проданов, доц. д-р Кирчо Атанасов 
(зам. Министър на МОН), Ширин Местан (председател на АЗД) и Янка Такева 
(председател на СУБ). Основни насоки на последвалите дебати дават проф. дсн 
Петър-Емил Митев (директор на и-та „Иван Хаджийски“) с темата Социализацион-
ният кръстопът, Михаил Балабанов (зам.-председател на Държавна агенция за 
младежта и спорта в Р.България) –Основни изводи от годишния отчет за младеж-
та през 2005, Константин Томанов (председател на Централна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) –За проблемите на 
девиантното поведение на децата и младежите в България, Румен Джуров (н-к 
отдел „Училища по изкуства и култура“) –Ролята на съвременната култура в со-
циализацията на младежта, доц. д-р Калин Гайдаров (директор на Института по 
психология към МВР) –Социално отчуждение и индивидуална девиация на поведе-
нието, доц. д-р Михаил Мирчев (Агенция АССА-М) –Моралните дилеми и бъде-
щите млади българи, доц. д-р Лилия Райчева (СЕМ и Ф-т по журналистика към 
СУ) –Телевизионният свят на българските деца. 

Дискусиите се разгръщат в шест основни теми:„Медии, морал, социализация“ 
(Радиона Никова (експерт АЗД), проф. д.п.н. Толя Стоицева (ИП, БАН), ст.н.с.II ст. 
д-р Елена Петрова (ИФИ, БАН), гл. ас. Ива Шишкова (ВТУ), н.с. д-р Христина Ам-
барева (ИФИ, БАН), ст.н.с.II ст. д-р Емилия Маринова (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р 
Румяна Божинова (ИП, БАН)); „Социални институции, морал, социализация“ (доц. 
д-р Силвия Минева (СУ „Св. Кл. Охридски“), докторант Иван Геров (ИФИ,БАН), 
Ваня Узунова, докторант Ирина Шумкова (СУ „Св. Кл.Охридски“), доц. д-р Росина 
Данкова (ВТУ), гл. ас. Александър Стойчев (МУ – Варна), д-р Ралица Йорданова, 
докторант Ирина Тодорова-Липчева (ИП, БАН), доц. д-р Валентина Драмалиева 
(УНСС), гл. ас. д-р Ивка Цакова (УНСС), докторант Ахмед Юсуф); „Българската 
култура и моралната социализация на подрастващите“ (доц. д-р Максим Мизов 
(ЦИПИ), ст.н.с. II ст. д-р Татяна Батулева (ИФИ, БАН), н.с. д-р Ивайло Кутов, 
ст.н.с II ст. д-р Паньо Данев, ст.н.с. II ст. д-р Максим Лазаров (ИФИ, БАН), н.с. д-р 
Маргарита Бакрачева (ИП, БАН), ст.н.с.II ст. д-р Надя Велчева (ЕИ, БАН), н.с. д-р 
Ивелина Иванова (ИФИ, БАН), гл. ас. д-р Тодор Христов (СУ), ст.н.с.II ст. д-р Йо-
ланда Зографова (ИП, БАН); „Етически и социологически аспекти на моралната 
социализация днес“ (студент Димитър Папукчиев (Американски у-т, Благоевград), 
проф. дсн Велина Топалова (ИС, БАН), проф. дфн Васил Вичев (ИФИ, БАН), ст.н.с. 
II ст. д-р Димитър Георгиев, проф. дсн Минчо Драганов (ИС, БАН), доц. д-р Петя 
Пачкова (ЮЗУ), доц. д-р Нора Божилова (ВТУ), проф. дфн Любомир Драмалиев, 
доц. д-р Милчо Николов (Тракийски у-т, Стара Загора), ст.н.с. I ст.дфн Димитър 
Станков (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова (ИФИ, БАН), докторант 
Десислава Николова, н.с. д-р Георги Арабаджиев(ИФИ, БАН); „Психологически 
проблеми на моралната социализация на децата и младежите в България“ (д-р Пла-
мен Димитров (Председател ДПБ) , н.с. д-р Лидия Василева (ИП, БАН), доц. д-р 
Мария Добрева (НВУ, В.Търново), докторант Надя Матеева, н.с. д-р Росица Геор-
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гиева (ИП, БАН), н.с. д-р Николай Бавро (ИП, БАН), докторант Рени Велчева, ас. 
Силвия Серафимова (СУ „СВ. Климент Охридски“); „Ценностният профил на съв-
ременната българска младеж“ (ст.н.с. II ст. д-р Йоланда Зографова (ИП, БАН), 
проф. д.п.н. Ваня Матанова (СУ „Св. Климент Охридски“), докторант Иван Миков 
(ИФИ, БАН), доц. д-р Мария Костурова (БУ), доц. Димитър Бонев (ТУ – Варна), 
н.с.д-р Донка Славова-Соколова (ИФИ, БАН), гл. ас. д-р Мирена Пацева (СУ), 
ст.н.с. II ст.д-р Валери Личев (ИФИ, БАН), доц. д-р Митко Момов (ЮЗУ). 

Със съдействието на МОН сборникът с докладите от конференцията стига до 
директорите на големите училища в страната, а ръководството на гимназия „Васил 
Левски“ – Ямбол изпраща благодарствено писмо. Има сборник статии 7 и отзиви за 
конференцията8. 

Четвърта национална конференция по етика „Етиката в българското здра-
веопазване“, организирана от секция „Етика“на Института за философски изслед-
вания, БАН, Медицински университет – София и Български лекарски съюз (БЛС) и 
проведена на 19–21 април 2007 г. в зала 10 на НДК под егидата на Президента на Р 
България, който приветства участниците. Следват приветствия и от парламентар-
ната комисия по здравеопазване, от Министъра на здравеопазването, от Ректора на 
Медицински университет – София и от Българска академия на науките. 

Дискутират се болезнените теми за съчетаването на либералните и социалните 
принципи, за пазарното и държавното регулиране, за общественото и частното 
здравеопазване, за необходимостта от предварителна морална експертиза на зако-
нодателните решения, засягащи здравето и живота на гражданите, за моралната 
аргументираност и допустимост на донорството, трансплантацията, изкуственото 
оплождане, доброволната евтаназия, справедливото разпределение на здравни ус-
луги и лечение, за правото на лечение и ограничения достъп до лечение, наложен 
от липсата на достатъчно държавни и лични финансови възможности и редица дру-
ги въпроси, които провокират размисъл върху основните трудности в българското 
здравеопазване за и средствата за тяхното решаване. 

Конференцията е тридневна и в нея участват ръководителите на структури-
те от всички нива на българската здравна система – Комисия по здравеопазва-
не към Народното събрание, Български лекарски съюз, МУ – София, Балканска 
асоциация по история и философия на медицината, Етична комисия за клинични 
изпитвания на лекарства към НСБАЛО, Фармацевтичен факултет при МУ, Нацио-
нален център за опазване на общественото здраве, НЗОК, Съюз на учените в Бълга-
рия, сп. „Здравен мениджмънт“, Дирекция „Болнична помощ“ при НЗОК, 
МБАЛСМ „Пирогов“, Първа АГ болница „Света София“, Факултет по обществено 
здраве – МУ – София, катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт – МУ, 
Тракийски университет – Стара Загора, Медицински колеж при Университет 
„П.Златарев“ – Бургас, катедра „Медицинска етика и здравни грижи“при ФОЗ, МУ 
– София, катедра „Медицинска педагогика“при ФОЗ, МУ, Отдел „Наука“при МУ – 

                                                         
7Морал и социализация на децата и младежите в България. Маринова, Емилия (Съст.), 

С., Фабер,2006, 462 с. (PDF достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/) 
8Миков, Иван. Ескизи от едно събитие. // Философски алтернативи, Бр. 6, 2006, 183–185 

(Отзив за III Национална конференция по етика „Морал и социализация на децата и младе-
жите в България“, 2006); Захариева-Цанкова, Зоя Обществото и неговата младост. // Азбуки. 
Бр. 18, 2006. За: Морал и социализация на децата и младежите в България. Маринова, Е. 
(съставител) „Faber“, С., 2006, 324–328; Димитрова, Н. Как реагира българското общество на 
постмодерната цивилизация. // Монд дипломатик. Януари, 2007, Бр. 1. Рецензия за: Морал и 
социализация на децата и младежите в България. „Faber“, С., 2006. 
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София, национален комитет по СПИН към МС, Университетска болница „Лозе-
нец“председателят на КНСБ и др. 

Програмата включва повече от 60 доклада. Основните доклади изнасят чл.-кор. 
проф. дфн В. Проданов (директор на ИФИ, БАН) –Етични дилеми пред българско-
то здравеопазване, проф. д.м.н. д-р Цекомир Воденичаров (декан на ФОЗ, МУ – 
София) –Етика на здравната политика и д-р Андрей Кехайов (председател на 
БЛС) –Криза на човешките ресурси в здравеопазването. 

В рамките на конференцията се провежда кръгла маса: „Етичните проблеми на 
здравната реформа“. В нея вземат участие водещи политици, здравни мениджъри и 
икономисти,представители на академични, държавни и неправителствени институ-
ции, философи, етици, лекари, социолози, психолози, журналисти и др. Разглежда 
се един широк спектър от проблеми и съответни решения, свързани с етическите 
измерения на медицината, както на теоретично, така и на практическо ниво. Откро-
яват се позициите на проф. д-р Дамян Дамянов (председател на СУБ), доц. д-р Ата-
нас Щерев (зам.-председател на Комисията по здравеопазване при НС), доц. д-р 
Желязко Христов (председател на КНСБ), проф. дмн д-р Веселин Борисов (гл. ре-
дактор на списание „Здравен мениджмънт“,ФОЗ, МУ – София), Марчела Абрашева 
(и.д. на „Галъп интернешънъл“), Пламен Димитров (председател ДПБ), проф. дмн 
д-р Миладин Апостолов (президент на Балканска асоциация по история и филосо-
фия на медицината), д-р Мими Виткова (и.д. на ЗОФ „Доверие“), д-р Тонка Върле-
ва (секретар на Национален комитет по СПИН към МС), проф. Кирил Миленков 
(председател на Етична комисия за клинични изпитвания на лекарствата към 
НСБАЛО) и др. 

Дискутират се темите:„Етичните ценности на българското здравеопазване“ (чл.-
кор. проф. дфн В. Проданов (ИФИ, БАН), доц. д-р Сашка Попова (МУ – София), 
ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова (ИФИ, БАН), гл. ас. д-р Валентина Кънева (СУ 
„СВ. Климент Охридски“), ст.н.с. д-р Николай Михайлов (ИФИ, БАН), проф. д-р 
Димитър Киров (Богословски ф-т на СУ), ст.н.с. II ст. д-р Васил Пенчев, ИФИ, 
БАН), докторант Десислава Николова (ИФИ, БАН), доц. д-р Даниела Сотирова, 
(ТУ – София), проф. дфн Любомир Драмалиев, ст.н.с. II ст. д-р Елена Петрова 
(ИФИ, БАН) и др.); „Солидарност и разпределение на здравното осигуряване“ 
(проф. дфн Стилян Йотов (СУ“Св. Климент Охридски“), д-р Златица Петрова 
(НЗОК), ст.н.с. Фани Рибарова (НЦООЗ), гл. ас. Александър Стойчев, (МУ – Вар-
на), проф. д-р Златка Димитрова (ФФ, МУ – София), ст.н.с. II ст. д-р Таня Батулева 
(ИФИ, БАН), доц. д-р Димитър Бонев У – Варна), ст.н.с. II ст. д-р Максим Лазаров 
(ИФИ, БАН), н.с. д-р Георги Арабаджиев (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Валери Ли-
чев (ИФИ, БАН), гл. ас. Ива Шишкова (ВТУ), докторант Атанас Сарандев, ФОЗ, 
МУ – София) и др. Темата „Етика и медицинска практика“ е представена в докла-
дите на доц. д-р Спас Спасков ( и.д. на МБАЛСМ „Пирогов), Тодор Черкелов (и.д. 
МБАЛ – Кърджали), д-р Методи Янков (и.д. Първа СГ болница „Света София“), д-
р Любомир Спасов (и.д. Университетска болница „Лозенец“- София), н.с. д-р Бог-
дана Тодорова, (ИФИ, БАН), ст.н.с. I ст.дфн Димитър Станков и др. (ИФИ, БАН), 
Ю. Маринова и др. (МФ, ТУ – Стара Загора), асистент Марияна Дякова (ФОЗ, МУ 
– София), доц. Силвия Александрова, (ФОЗ, МУ – Плевен), Милчо Петров и др. 
(гл. експерт в дирекция Висше образование, МОН), а „Етика и култура на терапев-
тичните отношения“ – в докладите на проф. д.м.н. Олег Хинков (МУ – София), д-р 
Светлана Димитрова и др. МФ, МУ – Стара Загора), доц. Евелина Пазванска (МУ – 
София), гл. асистент Иванка Стамболова и др. (ФОЗ, МУ – София), н.с. д-р Росица 
Георгиева и др. (ИП, БАН), ст.н.с. д-р Ерика Лазарова (ЦНИН, БАН). Темата 



 Емилия Маринова 133 

„Етична регулация и медицинска практика“ се разглежда в докладите на Пламен 
Демиров (гл. секретар на БЛС), ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова (ИФИ, БАН), д-р 
Гинка Бекярова (р-л отдел „Наука“ при Ректорат на МУ – София), докторант Иван 
Миков (ИФИ, БАН), гл. ас. Макрета Драганова и др. (ФОЗ, МУ – Плевен) и др.) 
Темата „Морал, здраве и естетически ценности“ е представена от гл. ас. Захарина 
Савова (ФОЗ, МУ-София), д.м.Жана Казанджиева (МУ – София), н.с. д-р Христина 
Амбарева (ИФИ, БАН) и др. „Биоетическият дебат“ се анализира в изявите на доц. 
д-р Силвия Минева (СУ „Св. Климент Охридски“), д-р Ася Паскалева (Български 
център по биоетика), доц. д-р Христина Живкова (МУ – София), гл.ас. д-р Нора 
Божилова (ВТУ), Юлия Панайотова и др. (Научен център „Психология и здраве“) и 
др. 

Към материалите на конференцията е подготвен списък на „Публикации на бъл-
гарски автори по проблемите на медицинската етика и биоетиката“, който съдържа 
библиографско описание на 111 източника. Както е вече установената традиция, 
публикува се сборник от конференцията9, има и отзиви10. 

Пета Национална конференция по етика „Моралът в българските ме-
дии“,организирана от секция „Етика“на Института за философски изследвания, 
БАН, Съюз на българските журналисти, Съвет за електронни медии, Факултет по 
журналистика към СУ „Св. Климент Охридски“ на 16–17 април, 2008 в Залата на 
Съюза на българските журналисти, гр. София, под егидата на Президента на Р Бъл-
гария. 

Дискутират се състоянието, проблемите и ролята на морала за легитимността и 
независимостта на медиите в българското общество.Анализира се промяната на 
медийните политика и практика и на нормативните документи за регулирането им 
във връзка с конструирането на ново новото медийно пространство на ЕС, част от 
което са българските медии. 

Основни доклади изнасят чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов (Директор на 
ИФИ-БАН) – Моралът и трансформацията на публичната сфера, доц. д-р Марга-
рита Пешева (член на СЕМ) –Цифровизацията на медиите – социални и етически 
предизвикателства и Петя Миронова (Председател на Националната комисия по 
журналистическа етика към СБЖ) –Професионалните стандарти в журналисти-
ката между вчера и днес. 

Работата на конференцията е организирана около осем основни теми – „Свобо-
да и морал в медиите“(проф. д.пс.н. Толя Стоицова (НБУ), ст.н.с. II ст. д-р Ивели-
на Иванова (ИФИ, БАН), доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС), ст.н.с. II ст. д-р 
Татяна Батулева (ИФИ, БАН), проф. дфн Любомир Драмалиев (СУ „Св. 
Кл.Охридски“), гл. ас. Ива Шишкова (ВТУ), ст.н.с. II ст. д-р Богдана Тодорова 
(ИФИ, БАН), н. с. д-р Стойчо Йотов (ИФИ, БАН), Андрей Велчев и др.); „Етичес-

                                                         
9Етиката в българското здравеопазване. Маринова, Емилия (Съст.), С., ИК „Симел“, 

2007, 534 с. (PDF достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/) 
10Миков, Иван Здравето като проблем на етиката. // Философски алтернативи, 5/2007, 

208-211; Миков, Иван Етиката в българското здравеопазване. Четвърта национална конфе-
ренция по етика. – В: Информационен бюлетин на БАН, № 6/2007, 15–16; Четвърта нацио-
нална конференция по етика „Етиката в българското здравеопазване“ 19–21 април 2007, Со-
фия. // „Здравен мениджмънт“, бр. 2, 2007, с. 2, 98, 99; Попов, Т. „Етиката в българското 
здравеопазване“ – значим труд с измерения в бъдещата научна дейност. // „Здравен мени-
джмънт“, т.7, Бр. 4, 2007, 73; Момов, Васил Професионализъм и морална позиция на лека-
ря. // „Философски алтернативи“, 2008. бр. 1, 230–239, за: Маринова, Е. (съст.) Етиката в 
българското здравеопазване. ИК „Симел“, С., 2007. 
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ки кодекси и етическа регулация на медиите“ (ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова 
(ИФИ, БАН), доц. дюн Райна Николова (ЖФ на СУ), ст.н.с. II ст. д-р Николай Ми-
хайлов (ИФИ, БАН) докторант Иван Миков (ИФИ, БАН); „Медии, политика, мо-
рал“ (доц. д-р Максим Мизов (ЦИПИ), ст.н.с. II ст. д-р Максим Лазаров (ИФИ при 
БАН) н.с. д-р Ивайло Кутов (ИФИ, БАН) Димитър Ганов (ИФИ, БАН), Димитър 
Христов); „Манипулация, скандал, сензация, морал“ (доц. д-р Александър 
Стойчев (МУ – Варна), ст.н.с. II ст. д-р Борислав Градинаров (ИФИ, БАН), ст.н.с. II 
ст. д-р Елена Петрова (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Валери Личев (ИФИ, БАН); 
„Медии, социализация и възпитание“ (доц. д-р Петя Пачкова (ЮЗУ „Св. 
Н.Рилски“), ст.н.с.II ст. д-р Емилия Маринова (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Румяна 
Божинова (ИП, БАН), доц. д-р Георги Калагларски (ВСУ), д-р. Пламен Димитров 
(ДПБ), н. с. д-р Ергюл Таир (ИП, БАН), Иван Колев, ст.н.с. II ст. д-р Димитър Геор-
гиев (ИФИ, БАН) ст.н.с. II ст. д-р Ерика Лазарова (ЦН при БАН), ст.н.с. II ст. Янко 
Янчев). Интерес предизвикват темите „Медии, психология и морал“ (н. с. д-р Ро-
сица Георгиева, н.с. д-р Николай Бавро (ИП, БАН), ст.н.с. II ст. д-р Румяна Божи-
нова, н. с. д-р Ергюл Таир (ИП, БАН), д-р Бистра Мизова (НБУ), н.с. д-р Маргарита 
Бакрачева (ИП, БАН), ст.н.с. I ст.дфн Иванка Стъпова (ИФИ, БАН), ст.н.с. II ст. д-р 
Васил Пенчев (ИФИ, БАН) и „Медии, реклама и лобиране“ (доц. д-р Даниела Со-
тирова (ТУ – София), Галя Господинова, доц. д-р Ивка Цакова (УНСС), докторант 
Десислава Николова, ст.н.с. I ст.дфн Д. Станков (ИФИ, БАН), д-р Диана Банкова, 
н.с. д-р Филип Филипов (ЦЛСМСИ, БАН). 

Издава се сборник от конференцията11, има и отзиви12. 
Шеста национална конференция по етика „Етиката в българската иконо-

мика“,организирана от секция „Етика“на Институт за философски изследвания, 
БАН и Университет за национално и световно стопанство, катедра „Философия, 
Юридически факултет. Проведена на 11–12 юни 2009 г. в Голяма конферентна зала 
на УНСС. Конференцията е открита от Ректора на УНСС, проф. дин Б. Борисов, 
патрон на събитието. 

Анализират се значими етични проблеми на съвременната българска икономи-
ка. Разкрива се ролята на моралния регулатор за промяната, утвърждаването и под-
държането на стопанството в ситуацията на радикални промени на икономическата 
система през последните две десетилетия. Етичните проблеми са разгледани в кон-
текста на глобалната, европейската и националната икономика и кризисните проце-
си, които ги съпровождат в момента. 

На осем конферентни заседания са представени 35 научни доклада на препода-
ватели от различни университети в страната, научни сътрудници от ИФИ и други 
институти на БАН, представители на бизнеса и обществената сфера. На конферен-
цията има и солидно студентско присъствие. Интерес предизвикват основните док-
лади на чл.-кор. проф. дфн В. Проданов (директор на ИФИ, БАН) –Развитие на 
трудовата етика в България на доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС) – „Доб-
рото“ на пазара. 

Дискусиите се разгръщат по осем основни теми: „Икономика и етика“ (ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Николай Михайлов (ИФИ, БАН),ст.н.с.ІІ ст. д-р Станка Христова (ИФИ, 
БАН), доц. д-р Мария Парашкевова (У-тет „Проф. Ас. Златаров“ – Бургас), докто-
рант Иван Геров (ИФИ, БАН); „Кризата в икономиката и кризата в мора-

                                                         
11Моралът в българските медии. Петрова, Елена (Съст.), С., ИФИ-БАН, 2009, 291 с.  
12Миков, Иван. Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. // 

Информационен бюлетин на БАН, N6/2008, с. 5. 
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ла“(ст.н.с. ІІ ст. д-р Валери Личев (ИФИ, БАН), ст.н.с. ІІ ст. д-р Алекси Апостолов 
(ИФИ, БАН), ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Георгиев, Проф. дфн Любомир Драмалиев, 
ст.н.с. І ст. дфн Д. Станков, н.с. д-р Ф. Филипов, А. Юсуф); „Етика и трудови ре-
сурси“ (доц. д-р Цветан Давидков (СУ „Св. Кл. Охридски”), доц. д-р Петя Пачкова 
(ЮЗУ – Благоевград), Росица Димова, Миглена Франтова (МУ – Пловдив), ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Ерика Лазарова (Център по наукознание, БАН); „Бизнес етика“ (доц. д-р 
Даниела Сотирова (ТУ – София), ст.н.с. ІІ ст. д-р Максим Лазаров (ИФИ, БАН), 
ст.н.с. ІІ ст. д-р Борислав Градинаров (ИФИ, БАН), Александър Павлов); „Етика 
на финансовия пазар“ (доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС), Григор Димитров 
(Българска стопанска камара), ст.н.с. ІІ ст. д-р Стойчо Йотов и н.с. д-р Богдана То-
дорова (ИФИ, БАН), Димитър Папукчиев (докторант) н.с. д-р Георги Арабаджиев 
(ИФИ, БАН); „Етика и производство“ (Марин Георгиев (Пловдив), ас.Румяна 
Стоянова (ФОЗ, МУ – Пловдив),доц. д-р Надя Велчева (БАН); „Икономика, лоби-
ране, медии морал“ (доц. д-р Блага Благоева (УНСС),доц. д-р Ивка Цакова 
(УНСС), н.с. Петър Канев (ИФИ, БАН), гл.ас. Ива Шишкова (ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”), Анелия Петрова (СУ „Климент Охридски“, ФФ) и „Морални отклоне-
ния и престъпления в бизнеса“ (доц. д-р Васил Сивов (ЮЗУ – Благоевград), доц. 
д-р Мария Добрева (ВВОУ „Васил Левски – Велико Търново),ст.н.с. ІІ ст. д-р 
Eмилия Маринова (ИФИ, БАН), ст.н.с. ІІ ст. д-р Елена Петрова (ИФИ, БАН). 

Доработените изказвания излизат в сборник статии13, има и отзиви14. 
Седма национална конференция по етика „Етиката в българската нау-

ка“,организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ-БАН и Универси-
тет за национално и световно стопанство, катедра „Философия, Юридически фа-
култет на 4 и 5 ноември 2011 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена 
под патронажа на Ректора на УНСС. Проф. Борислав Борисов открива форума, като 
подчертава значимостта на етическата проблематика за съвременната академична 
наука. Приветствени думи към участниците на конференцията поднася проф. дсн 
Румяна Стоилова, директор на ИИОЗ при БАН, като подчертава значението на ети-
ческия дебат за развитието на българската наука и за укрепването на националната 
етическа мрежа. 

На форума се подлагат на анализ и дискусия основните етически проблеми в 
българската наука, образованието и академичната среда. Разкрива се ролята на мо-
ралния регулатор за промяната и поддържането на българската наука в ситуацията 
на радикални промени на икономическата система през последните две десетиле-
тия. Търсят се етическите инструменти за оптимизиране на научните общности, за 
подобряване на качеството на научните изследвания и за издигане на статута на 
българската наука. Темата на конференцията е особено актуална в условията на 
световната икономическа криза, която задълбочава съществуващите проблеми в 
българската наука. Преструктурирането на Българската академия на науките, 
структурните промени в академичното пространство, промените в нормативната 
база в академичното образование и в науката създават напрежение и пораждат со-
циални рискове и морални конфликти, изискват нови решения, акцентират върху 
етическата гледна точка. 

                                                         
13Етиката в българската икономика.. Петрова, Елена., Валентина Драмалиева (Съст.), 

С., УИ–„Стопанство“, 2010, 229 с. 
14 Колева, Бисера. Шеста национална конференция по етика. // „Философски алтернати-

ви“, бр.6/2009, 219–220. 
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Темата на конференцията събира повече от 60 изявени изследователи и специа-
листи от най-големите академични общности у нас (БАН, представен от пет инсти-
тута, УНСС, Техническия университет в София, НБУ, варненските Икономически 
и Медицински университет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Ох-
ридски“и др.), от различни области на научното знание (философия, етика, иконо-
мика, право, социология, политология, психология, геология, история, журналис-
тика и др.).Етическите проблеми в науката обединяват учени, преподаватели, док-
торанти, администратори, експерти, издатели – създатели, потребители и разпрост-
ранители на знание. Във форума участват доайените на българската етика доц. д-р 
Янко Янчев, проф. дфн Любомир Драмалиев и доц. д-р Димитър Георгиев. Всички 
заседания са солидно посетени от студенти на УНСС. 

Дискусиите се провеждат в осем панела. Първият ден се обсъждат: „Науката – 
етически аспект“ (доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС), доц. д-р Людмила 
Иванчева (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Станка Христова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р Адели-
на Илиева (ИИОЗ, БАН), проф. д. с. н. Георги Найденов (УНСС), гл. ас. д-р Иван 
Миков (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р Енгелсина Тасева (ИИОЗ, БАН); „Научната общ-
ност в етически контекст“ (чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов (УНСС, ИИОЗ, 
БАН) проф. д. с. н. Теменуга Ракаджийска (УНСС) доц. д-р Кирил Кертиков (ИИ-
ОЗ, БАН), доц. д-р Даниела Сотирова (ТУ – София) доц. д-р Максим Мизов (ЦИ-
ПИ), д-р Стойка Калчева (ИИНЧ, БАН) д-р Пламен Димитров (Председател на УС 
на ДПБ), гл. ас. д-р Надя Матеева (ИИНЧ, БАН), доц. д-р Христина Дончева 
(УНСС); „Научното изследване в етически рамки“ (доц. д-р Борислав Градина-
ров (ИИОЗ, БАН), проф. д. с. н. Таня Неделчева (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Емилия 
Маринова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Валери Личев (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Емилия 
Ченгелова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Александър Стойчев (МУ – Варна), гл. ас. д-р 
Росица Георгиева (ИИНЧ, БАН), гл. ас. д-р Николай Бавро (ИИНЧ, БАН) и „Уп-
равлението на науката – етически саморефлексии“ (доц. д-р Кирил Шопов (СУ 
„Св. Кл. Охридски”), доц. д-р Ивайло Стайков (НБУ), гл. ас. д-р Симеон Асенов 
(УНСС), чл.-кор. проф. д.гф.н.Иван Загорчев (ГИ, БАН), доц. дсн Карамфил Мано-
лов (ИИОЗ, БАН), д-р Евгений Кандиларов (СУ „Св. Кл. Охридски”).Вторият ден 
вниманието е насочено към темите:: „Отклоненията от стандартите в науката“ 
(доц. д-р Виолета Цакова (УНСС), проф. дфн. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН), доц. 
д-р Николай Михайлов (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Елена Петрова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. 
д-р Ивелина Иванова (ИИОЗ, БАН), Николай Поппетров (ИИИ, БАН), д-р Силвия 
Серафимова (ИИОЗ, БАН); „Академизъм и професионална етика“ (доц. д-р, 
Силвия Минева (СУ „Св. Кл. Охридски”), доц. д-р Вяра Стоилова (УНСС), проф. 
дфн Любомир Драмалиев, доц. д-р Блага Благоева (УНСС), гл. ас. д-р Елена Симе-
онова (УНСС), доц. д-р Мария Парашкевова (Бургаски университет), доц. д-р Ивка 
Цакова (УНСС) доц. д-р Алла Кирова (ИИИ, БАН); „Науката – социокултурен 
контекст“ (проф. д-р Боян Дуранкев (УНСС), доц. д-р Богдана Тодорова (ИИОЗ, 
БАН), д-р Иван Колев (СУ „Св. Кл. Охридски”), проф. дик.н. Пеню Михайлов 
(Икономически университет – Варна), гл. ас. д-р Цветанка Горанова (ИИОЗ, БАН), 
проф. д-р Искра Баева (СУ „Св. Кл. Охридски”), гл. ас. д-р Стоянка Георгиева 
(Икономически университет – Варна), гл. ас. д-р Веселина Атанасова (УНСС); 
„Етически предизвикателства пред съвременната наука“ (доц. д-р Максим Ла-
заров (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Димитър Георгиев, Зоя Димитрова, докторант, (ИИ-
ОЗ, БАН), доц. д-р Ерика Лазарова (ИИОЗ, БАН), докторант Десислава Дамянова 
(ИИОЗ, БАН), докторант Илияна Ермолина (СУ „Св. Кл. Охридски”), гл.ас. Ася 
Асенова (СУ „Св. Кл.Охридски”), гл. ас. д-р Екатерина Маркова (ИИОЗ, БАН), гл. 
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ас. Ива Шишкова (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”), доц. д-р Маргарита Пешева 
(ИИОЗ, БАН, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"). 

Публикува се сборник статии, на основата на изказванията на конференцията15, 
има и отзиви16. 

Осма национална конференция по етика „Етиката в българската правна 
система“ е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ, БАН и 
Университета за национално и световно стопанство, катедра „Философия, Юриди-
чески факултет на 29 и 30 ноември 2012 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. 
Проведена е под патронажа на Ректора на УНСС проф. дик.н. Стати Статев, който 
открива конференцията. Директорът на ИИОЗ при БАН проф. дсн Румяна Стоилова 
поздравява участниците в събитието и отбелязва значимостта на усилията на орга-
низаторите за разширяването на етическия дебат в българското общество. Прави се 
представяне на сборника от седмата национална конференция по етика (2011 г.) на 
тема „Етиката в българската наука“. 

В хода на работата се анализират основните етически проблеми в българската 
правна система, разкрива се ролята на моралния регулатор за промяната, утвържда-
ването и поддържането на правото в ситуацията на радикални промени на иконо-
мическата и политическата система у нас. Дискутират се възможностите на правото 
като гарант и стимулатор на морала в обществото, както и добрите социални прак-
тики в духа на световните стандарти. 

В интердисциплинарния форум участват активно повече от 60 изследователи и 
практици, свързани с правото и с етиката – юристи от всички нива и структури на 
българската правна система, магистрати, учени, преподаватели, докторан-
ти.Отделно се регистрира присъствието на цели потоци студенти на УНСС, които 
са не само слушатели, но и участници в дискусиите.  

Работата на форума е организирана в осем тематични панела. Темата „Етика и 
право в България“ обединява основните доклади, изнесени от Ангел Марин (ви-
цепрезидент на Република България от 2002 до 2012 г.) Помилването като шанс 
назаем; д-р по право Наталия Киселова (съветник по правни въпроси на президента 
на Република България) Етика и съдебна власт. Различен поглед върху Стратеги-
ята за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство 
в ЕС; чл.-кор. проф.дфн Васил Проданов (УНСС и ИИОЗ, БАН)Защо презумпцията 
за невинност вече не действа, а главният прокурор не може и не трябва да замес-
тва рухналата морална система?; доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС) Пра-
вото в България като етически минимум или етически максимум; Мариана Хрис-
това (адвокат в Софийска адвокатска колегия) Българското право и обществените 
потребности. Интерес предизвикват темите: „Морално и правно регулиране“ 
(проф. дфн Стилиян Йотов (СУ „СВ, Климент Охридски“), проф. д-р Сашка Попо-
ва( МУ – София), доц. д-р Емилия Маринова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Станка Хрис-
това (ИИОЗ, БАН), гл. ас. Ива Шишкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. 
д-р Боян Дуранкев (УНСС); „Етически стандарти в правната сфера“ (доц. д-р 
Константин Танев (УНСС), проф. дфн Вихрен Бузов (ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“), докторант Ваня Александрова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р Ася Асенова (ИИОЗ, 

                                                         
15Етиката в българската наука. Драмалиева, Валентина, Емилия Маринова (Съст.), С., 

Издателски комплекс – УНСС, 2012, 382. с. (PDF достъпен на: 
https://ethicsissk.wordpress.com/) 
16Миков, Иван. Етика и наука – по следите на една традиция. –В: Философски алтерна-

тиви, 2/2012, 134–137; има и отзиви в интернет. 
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БАН), гл. ас. д-р по право Гергана Боянова (УНСС); „Право и етика – социокул-
турни измерения“ (доц. д-р Блага Благоева (УНСС), доц. д-р Ивка Цакова (УНСС), 
доц. д-р Елена Петрова (ИИОЗ, БАН), д-р по философия Илияна Ермолина, проф. 
д-р Даниела Сотирова (ТУ), ас. д-р Ирина Георгиева (ТУ), ас. Билиан Маринов 
(ТУ). Дискусиите продължават по проблемите на: „Правата – етически и юриди-
чески контекст“ (проф. дфн Иван Кацарски (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Богдана Тодо-
рова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по право Божана Неделчева, (УНСС), гл. ас, д-р по фи-
лософия Бисера Колева (УНСС), докторант Любослава Костова (СУ, ИИОЗ, БАН), 
доц. д-р по право Орлин Радев (ВСУ), докторант Томислава Савчева); „Етика и 
правосъдие“ (доц. д-р по политология Симеон Асенов (УНСС), доц. д-р по фило-
софия Максим Лазаров (ИИОЗ, БАН), докторант Исидора Димова (УНСС), доц. 
дсн Максим Мизов (ЦИПИ), проф. дфн Любомир Драмалиев, докторант Теодор 
Славев (УНСС); „Юридическата етика като деонтология“ (проф. д-р по филосо-
фия Даниела Сотирова (ТУ), доц. д-р по философия Борислав Градинаров (ИИОЗ, 
БАН), д-р Жана Тимева-Шаранкова (Министерство на правосъдието), доц. д-р по 
право Ивайло Стайков (НБУ), гл. ас. д-р по философия Иван Миков (ИИОЗ, БАН) и 
„Етическият дефицит в юридическата практика“ (проф. дсн Георги Найденов 
(УНСС), доц. д-р по философия Ивелина Иванова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по фило-
софия (ИИОЗ, БАН), докторант Зоя Христова-Димитрова (ИИОЗ, БАН), докторант 
Лилия Желязкова (СУ „Св. Климент Охридски“).  

Издава се Сборник от конференцията посветен на проф. дфн Любомир Драма-
лиев17. Има отзиви в интернет. 

Деветата национална конференция по етика с международно участие „Ев-
ропейските етични стандарти и българската медицина“, организирана от сек-
ция „Култура, ценности и морал“ (ИИОЗ-БАН), Медицински университет – София, 
и Български лекарски съюз на 25 и 26 октомври 2013 г. в Зала „Сердика“– хотел 
„Шератон“, София. Проведена под патронажа на чл.кор. проф.д-р Ваньо Митев, дм, 
дбн, Ректор на Медицински университет – София и Председател на Съвета на Рек-
торите на Висшите училища в Р България, който открива конференцията. Прочете-
ни са приветствие от Президента на РБългария г-н Росен Плевнелиев, приветствие 
от проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката, от проф. 
Чавдар Славов, зам.-министър на здравеопазването, от Тодор Чуров, зам.-министър 
на външните работи, от г-жа Ирина Бокова, генерален секретар на ЮНЕСКО, от г-
жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, от акад. Стефан Воденичаров, 
председател на БАН, от проф. дсн Румяна Стоилова, директор на ИИОЗ, БАН. 

На конференцията се осмислят пътищата за хармонизация на българските и ев-
ропейските медицински практики. Дискутират се механизмите на приемането и 
утвърждаването на европейските етични стандарти в българската медицина, фор-
мите и средствата за упражняването на контрол върху тяхното практическо прило-
жение, пригодността и адекватността им в специфичната социално-икономическа 
ситуация у нас. Темата е значима не само за медицинското съсловие, но и за всички 
граждани. Нейното обсъждане може да бъде ползотворно само при интердисцип-
линарното взаимодействие на специалисти от различни области – лекари, мени-
джъри, икономисти, експерти по етика, философи, социолози, психолози, юристи, 
журналисти. Привлечени са специалисти от всички нива на здравната система. 

                                                         
17Етиката в българската правна система. Сборник статии. Драмалиева, Валентина, 

Емилия Маринова (Съст.), С., Издателски комплекс – УНСС, 2013, 372 с. (PDF, достъпен на:. 
https://ethicsissk.wordpress.com/). 
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Интересът към темата е изключително голям, заявките са много повече от сто, 
което налага въвеждането на допълнителни критерии за участие, а също така обо-
собяването на постерни сесии към всеки панел. 

Работни езици са български и английски. 
Основните доклади са на д-р Таня Андреева (Министър на здравеопазването) 

Политика на здравеопазването за подобряване здравето на нацията; проф. д-р Ц. 
Воденичаров, дмн (декан на Факултета по обществено здраве, Медицински универ-
ситет – София, Национален консултант по обществено здраве и здравен менидж-
мънт) Неизказаното за здравната реформа: Нека дебатът да започне, проф. Ам-
нон Карми (Президент на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО със 
седалище Хайфа, Израел) Към Нова Глобална Биоетика и Биолексика. 

Следва кръгла маса„Здравеопазна система, ориентирана към резултат“ (Prof. 
Dr Robert Buckingham (Executive Director, School of Public Health, University of 
Saskatchewan, Canada), проф. д-р Веселин Борисов, дмн (главен редактор на списа-
ние за стратегически здравен мениджмънт „Медицински меридиани”), доц. д-р по 
социология Емилия Ченгелова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по социология.Албена Нако-
ва (ИИОЗ, БАН), гл.ас. д-р по социология, Галина Колева (ИИОЗ, БАН), проф. дфн 
Стилиян Йотов (СУ „Св. Кл. Охридски“), доц. д.и. Стойко Паунов (МУ – Пловдив), 
доц. д-р по философия Геновева Михова, проф. д.ик.н. Пенка Найденова (Център за 
демографски изследвания и обучение), проф. Любомир Казаков (Институт по нев-
робиология при БАН), доц. д-р Димитър Масларов, дм (Началник на Неврологична 
клиника, Първа МБАЛ – София ЕАД), чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, дмн 
(МУ – София), д-р Юлиан Йорданов (зам.- председател на УС на БЛС), доц. д-р 
Златица Петрова дм (МУ – София),д-р Петко Загорчев (председател на Комисията 
за професионална етика на БЛС), проф. Ивайло Търнев (МУ – София, Национална 
мрежа на здравните медиатори, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“), 
Цвета Петкова ((МУ – София, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“), 
Диляна Дилкова (МУ – София, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“), 
ас. Румяна Стоянова МУ – Пловдив). В постерната сесия са представени докто-
рант Зоя Христова – Димитрова (ИИОЗ – БАН), Гл.ас. А. Янакиева, дм, доц. д-р В. 
Петков, дм, доц. А.Жеков, дм, ас. Е. Радев (ФОЗ, МУ – София), доц. Бистра Цено-
ва, д-р по психология НЦОЗА).Следва кръгла маса„Фармакоикономика и лекар-
ствена политика“ (Prof. LjTasic, Assoc. Prof. D Krajnovic, Prof. Z Vujic (University 
of Belgrade, Faculty of Pharmacy, Belgrade Serbia), Prof. Bistra Angelovska PhD, Ass. 
Verica Ivanovska MPH, Ass. Elena Drakalska (Faculty of Medical Sciences, University 
of Shtip, Republic of Macedonia), Проф. Генка Петровa, дмн (МУ – София), Мария 
Ръткова (МУ – София) и др, Владимира Кръстева (СУ „Св. Климент Охридски”) и 
др., проф. В. Петкова (ФФ, МУ – София) и др., Николай Герасимов (ФФ, МУ – 
Варна), Мариела Марчева (ФФ, МУ – София) и др., Маноела Манова (ФФ, МУ – 
София) и др., Асена Стоименова (ФФ, МУ – София) и др., доц. д-р Татяна Бенише-
ва-Димитрова дмн (председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти) и др., проф. Тони Веков дмн (МУ – Плевен). Постерна-
та сесия представя тезите на Assoc. prof. Lakic Dragana, Assoc. prof. Tadic Ivana 
(University of Belgrade – Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy and 
Pharmaceutical Legislation) и др., Александра Савова (ФФ, МУ – София) и др., Ма-
риела Янева – Деливерска, д-р по мпмо (Министерство на правосъдието) и др.Илия 
Николов (GSK България) и др., доц. д-р Татяна Батулева (ИИОЗ, БАН). 

През втория ден дискусията продължава на кръгла маса под надслов: „Универ-
салност в медицината и културни различия“ (проф. д-р по философия (ТУ), доц. 
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д-р по философия Валентина Драмалиева (УНСС), гл. ас. Д-р по философия Иван 
Миков, д-р Пламен Димитров (президент на ДПБ) и др., доц. дсн Максим Мизов 
(ЦИПИ), доц. д-р Минчо Куманов (ТУ – София), доц. Добриана Сиджимова, док-
тор по филология (МУ – София) и др.,доц. д-р Бистра Дудева (ДЕОСС при МУ – 
София), Кристина Генова (юрисконсулт – Ректорат, МУ – София) и др., Доц. Албе-
на Керековска, дм (зам.-ректор МУ – Варна). Постерната сесия е представена от 
девет презентации (проф. д-р Ивайло Търнев (Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“, Национална мрежа на здравните медиатори, МУ – София) и 
др.;докторант Любослава Костова (СУ „Св.Климент Охридски“, ИИОЗ, БАН), гл. 
ас, д-р по философия Галин Пенев (ИИОЗ БАН), доц. д-р Пенка Маринова (МУ – 
София, филиал Враца) и др., д-р Екатерина Александрова (American Health 
Lawyers' Association) и др., гл. а. д-р Надя Матеева (ИИНЧ, БАН) и др., ас. д-р по 
психология Ирина Георгиева (ТУ – София), гл. ас. Пламен Попиванов (МУ – Со-
фия).Дискусията продължава с кръглата маса „Проблемът за правата в българс-
ката здравоопазна система“(доц. д-р по социология Божидар Ивков (ИИОЗ, 
БАН), доц. Ивайло Стайков, доктор по право (НБУ), доц. д-р по философия Ерика 
Лазарова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Николина Ангелова-Барболова, дм (Русенски уни-
верситет „Ангел Кънчев“) и др., доц. д-р Лора Георгиева, дм (МУ – Варна) и др., 
проф. д-р Невена Цачева (МУ – София) и др., докторант Деян Пенчев (ИИОЗ, 
БАН), ас. д-р Димитър Марков, дм (МУ – София) , ас. Диана Георгиева (СУ „Св. 
Климент Охридски”), гл. ас. Д-р по философия Христина Амбарева (ИИОЗ, БАН). 
Постерната сесия към панела съдържа седем презентации (доц. Емилия Ченгело-
ва, дсн (ИИОЗ, БАН) и др., доц. Иванка Стамболова, дм (МУ – София) и др., Пав-
линка Добрилова (МУ – София, филиал Враца) и др., докторант д-р Светослав Га-
ров (ФОЗ, МУ – София) и др. Доц. Иванка Стамболова (МБАЛ ”Царица Йоанна“ 
ИСУЛ) и др., доц. д-р Златица Петрова дм (МУ – София) и др., гл. ас. д-р Параскева 
Манчева, дм (МУ – Варна). 

Темата„Медицинският професионализъм в контекста на здравната рефор-
ма“ се дискутира в следващия панел (д-р Тодор Черкезов, дм (и.д. МБАЛ, Кърджа-
ли), доц. д-р Златица Петрова, дм (МУ – София) и др., Снежана Кондева (зам.-
директор УМБАЛ „Царица Йоана“ – Исул), доц. Силвия Младенова, дм (МУ – Со-
фия) и др., Т. Янакиева (ФОЗ, МУ – София) и др., ас. Боряна Симеонова (МУ – Со-
фия) и др., гл. ас. Невена Иванова (МУ – Пловдив) и др, ас. Петя Аспарухова (МУ– 
София, филиал Враца) и др., гл.ас. Катя Попова (Университет „Проф. д-р Асен Зла-
таров“– Бургас) и др., гл. ас. д-р Боряна Парашкевова (Тракийски университет – 
Стара Загора) и др. Към него има постерна сесия с девет презентации (гл. ас Сил-
вия Серафимова (ИИОЗ, БАН), доц. Силвия Александрова – Янкуловска (МУ – 
Плевен), проф. д-р Донка Байкова , д.м. (ФОЗ, МУ – София) и др., ас. Тодор Ди-
митров (МУ – София) и др., доц. Пенка Маринова, д.м. (МУ – София, филиал Вра-
ца) и др., гл. ас. Макрета Драганова (ФОЗ, Плевен) и др., Доц. Полина Балканска, 
дм (МУ–София) и др., доц. д-р Кристина Попова, дм (ФОЗ, МУ – София) и др.  

Последната кръгла маса е посветена на биоетиката и е озаглавена „Към нова 
глобална биоетика“ (доц. д-р Георги Христов, д.м (ФОЗ, МУ – София), доц. д-р 
по философия Емилия Маринова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Радка Кънева, д.б. (МУ – 
София), проф. д-р Невена Цачева (МУ – София) и др., доц. д-р по философия Стан-
ка Христова (ИИОЗ, БАН), доц.Силвия Александрова-Янкуловска, д.м. (МУ – Пле-
вен), доц. д-р по философия Богдана Тодорова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по филосо-
фия Валентина Кънева (СУ „Св. Климент Охридски“), Мариела Янева – Деливерс-
ка, д-р по мпмо (Министерство на правосъдието), проф. д-р Сашка Попова (ФОЗ, 
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МУ – София). Дискусията успешно се допълва от постерната сесия (гл. ас. д-р по 
философия Александър Стойчев, (МУ – Варна), доц. Людмила Чакърова, дп (МУ – 
София) и др., доц. д-р Тихомира Златанова, д.м (МУ – София) и др., доц. д-р по фи-
лософия Валери Личев (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Красимир Визев, д.м.(МУ – София), 
доц. д-р по философия Максим Лазаров (ИИОЗ, БАН), гл. ас. Ася Асенова (СУ „Св. 
Климент Охридски“), доц. д-р по философия Николай Михайлов (ИИОЗ, БАН), 
докторант Ваня Александрова (ИИОЗ, БАН), докторант Томислава Савчева (St. 
Thomas University, Miami, Fl, USA). 

Сборникът от конференцията18обнародва 110 научни текста на български и на 
английски, като голяма част от тях са подготвени в съавторство. Той е включен в 
комплекта документи, предоставени на всички участници на 60 извънреден събор 
на БЛС, който се провежда на 10 май 2014. Има отзиви19. 

Десета национална конференция по етика „Екологическа етика, природа и 
устойчиво развитие на България“,организирана от Институт за изследване на 
обществата и знанието при БАН, Представителство на Россотрудничество в Бълга-
рия, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Министерство на околната 
среда и водите на 20 и 21 ноември 2014 г. в Руския културно-информационен цен-
тър–София. 

Конференцията е посветена на ценностите, регулиращи отношението на бълга-
рина към природата в ситуация на рязко изостряне на екологическите проблеми в 
глобален в национален план. Предмет на дискусия са въпросите за етическата кул-
тура на българина и съвременната екополитика, отношението между екологията, 
здравето и етичните рискове, правните и етическите аспекти на опазването на окол-
ната среда. Анализират се и въпросите за връзката между етическата отговорност, 
биоравновесието и устойчивото развитие, както и моралните приоритети и екопеда-
гогиката. Конференцията демонстрира креативността на междукултурния обмен, 
като среща позициите на българските и руски изследователи в областта на екологи-
ята и устойчивото развитие. Форумът дава нови перспективи на междудисципли-
нарния диалог. В дискусиите участват видни български и руски изследователи, но и 
докторанти;срещат се позициите на научния изследовател с тези на дейци от еколо-
гическите неформални сдружения, което е достойнство на форума. 

Конференцията се открива с официални приветствия, поднесени от министъра 
на околната среда и водите Ивелина Василева и от проф. Павел Павлов, зам.-
председател на Коми НЦ, УрО–РАН. От името на Председателя на Българска ака-
демия на науките акад. Стефан Воденичаров, приветствие поднася доц. д-р Йоана 
Спасова-Дикова, научен секретар на направления „Културно-историческо наследс-
тво и национална идентичност“и „Човек и общество“. От името на проф. дсн Румя-
на Стоилова приветствие поднася научният секретар на ИИОЗ доц. дсн Анна Ман-
тарова. 

Проведени са шест кръгли маси с 56 доклада. В работата на форума участват 
над 20 научни институции, университети и сдружения от България и Русия – Рос-
сии академия наук, Российский университет дружбы народов, Ивановский государ-
ственный университет, Государственый университет (г. Самара, Русия) – от руска 
страна, Българска академия на науките, представена от шест института, Министер-
ство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, УНИ-

                                                         
18Европейските етични стандарти и българската медицина. Маринова, Емилия, Сашка 

Попова (Съст.), С., БЛС, 2014, 641с. (PDF, достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/). 
19Отзиви и в интернет. 
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БИТ, УНСС, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Универси-
тет „проф. д-р Асен Златарев“, МУ – София, МУ – Варна, Международно висше 
бизнес училище, ТУ – София, Институт по аграрна икономика (гр. София), ВСУ – 
Варна, сдружение „Щастливеца“, сдружение „Природа Назаем“и др. – от българс-
ка.Работните езици са български и руски. 

Панелът под надслов „Екологическата етика в България и Русия“включва ос-
новните доклади на чл.-кор. проф. дфн В. Проданов (ИИОЗ, БАН и УНСС) на тема 
Неолибералният капитализъм и отношението на българина към природата и на 
проф. В. И. Пономарев (научен секретар на Биологическия институт, Коми НЦ УрО 
РАН) Реализацията на проект за съхраняване на биоразнообразието в защитени 
територии в Република Коми. В докладите по темата се застъпва връзката на еколо-
гическа култура и устойчивото развитие, екологическите проблеми в социокултурен 
контекст, еко-етическите знания и опазването на културно-историческото наследст-
во; дават се интересни препратки към етническа екология и традиционната култура 
на Коми;Христо Стоев (държавен експерт МОСВ), доц. дсн Анна Мантарова (ИИ-
ОЗ, БАН), доц. д-р Мариела Нанкова (УНИБИТ). И.Л. Жребцов, (директор Инсти-
тута языка, литературы и истории, Коми НЦ УрО РАН). Панелът завършва с анализ 
на принципа на предпазливостта в научната и екологическата политика (проф. доц. 
д-р Людмила Иванчева, ИИОЗ, БАН). 

Конференцията продължава с кръгла маса „Екологическата култура на бълга-
рина и съвременната екополитика“(проф. И.Г. Бурцов (зам. Директор Института 
геологии, Коми НЦ УрО РАН), проф. д-р по философия Вихрен Бузов (ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“), д-р Александър Димитров (УНСС), доц. ксн Бэлла Никитина 
(Государственньiй университет, гр. Самара, Россия), доц. д– р по философия Бо-
рислав Градинаров (ИИОЗ, БАН)доц. Росен Цонев, д-р (СУ „Св. Климент Охридс-
ки“),доц. д– р Ивка Цакова (УНСС), доц. д-р Петя Пачкова (ЮЗУ „Н.Рилски“), доц. 
д-р по педагогика Йосиф Нунев (държавен експерт, МОН), доц. д-р по философия, 
писател Мюмюн Тахиров (УНИБИТ), д-р Евгений Кандиларов (УНСС, СУ „Св. 
Климент Охридски“), проф. дфн Нако Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски“), 
доц. д-р Мария Костурова– Парашкевова (Университет „проф. д-р Асен Златаров“, 
Бургас), доц. дфн Ерика Лазарова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р Силвия Серафимова 
(ИИОЗ, БАН, Helsinki Collegium for Advanced Studies), дфн Максим Мизов (ЦИ-
ПИ).Темата е изключително важна във връзка с нарастващото значение на етичес-
ката аргументация при преодоляване на екологическите рискове и при отстояване-
то на адекватни екополитики. Специално внимание се отделя на основни етически 
каузи и на етическата отговорност на неформалните еко движения у нас (Радосвета 
Кръстанова (НБУ, председател на гражданско сдружение „Щастливеца“, координа-
тор на международна образователна мрежа за устойчиво развитие „Място за бъде-
ще“), гл. ас. д-р по философия Петър Канев (УниБИТ,и.д. сдружение „Щастливе-
ца“).Дискусията продължава с кръгла маса „Особености на българската екосис-
тема, етични рискове и здраве“, в която участват водещи специалисти (проф. д-р 
Сашка Попова (МУ – София), доц. Кристина Попова (МУ – София) и др., проф. 
Донка Байкова (МУ – София), доц. Димитър Марков (МУ – София), д-р Петър 
Марков (МУ – София), Диана Димитрова (ФОЗ, МУ-София), гл. ас. д-р Александър 
Стойчев (МУ – Варна), доц. д-р по философия Николай Михайлов (ИИОЗ, БАН), 
доц. д-р Божидар Ивков (ИИОЗ, БАН) докторант Атанаска Станчева (ИЕФЕМ, 
БАН), докторант Любослава Костова (СУ „Св. Климент Охридски“, ИИОЗ, БАН), 
ас. д-р по право Стоян Ставру (ИИОЗ, БАН). Оживено се дискутират проблемите 
на правото на достоен живот при хронична болест, генетично-модифицираните ор-
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ганизми в храните като социално-здравен проблем, екологическия риск и медицин-
ските последствия от хидрофракинга, медико-етичните предизвикателства на фар-
мацевтичния бизнес в контекста на обществения интерес, екология, инвалидност и 
социални бариери, идеи и практики на „хранителна независимост“ в града, морални 
рискове и избор в процеса на медикализация на бременността и екология на тялото 
(„когато екзоскелятите стават импланти“). 

Кръглата маса „Опазване на околната среда – правни и етически регулации“ 
засяга въпросите за етическите принципи на движението „Slоwfood“, правните ре-
гулации в туризма и етическите регулации, рамки на етическата кодификация 
(„етика за жирафи“), корупционните практики в законодателството като предпос-
тавка за екологични рискове, феминистки и екологични перспективи – дебати и 
взаимодействия, екологическата: етика като приложна етика. (д-р Веселина Митева 
(УНСС), гл. ас. д-р Десислава Алексова (Международно висше бизнес училище), 
гл. ас. Иван Миков (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Минчо Христов (ТУ– София), доц. д-р 
по философия Таня Батулева ( ИИОЗ, БАН), проф. д-р по философия Даниела Со-
тирова (ТУ– София). 

Дискусията продължава с кръгла маса „Етическа отговорност, биоравновесие, 
устойчиво развитие на България“.Екологичната етика на зеления растеж, етич-
ните взаимодействия на екологичната и демографската системи, ноосферният им-
ператив като концепт на глобалната екологическа етика дават теоретичната рамка 
на този кръг актуални и перспективни проблеми. (проф. д. ик. н Росица Рангелова 
(ИИИ, БАН), доц. д-р по философия Геновева Михова (ЦДИ, БАН), проф. дик Пен-
ка Найденова (ЦДИ, БАН), проф. дфн Смирнов Г. С. (Ивановский государственный 
университет), доц. дфн Смирнов Д. Г (Ивановский государственный университет). 
Те получават своето по-нататъшно развитие и конкретизация във виждането за Зе-
мята като благо, в търсенето на връзката на геоекологичните ценности и устойчи-
вото развитие, в анализа на ценностите на устойчивото развитие в контекста на из-
ползването на земята в градска среда (доц. д-р Пламена Йовчевска (Институт по 
аграрна икономика – гр. София), Вяра Ганчева (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р по социо-
логия Галина Колева (ИИОЗ, БАН), гл.асистент д-р по социология Дона Пикард 
(ИИОЗ, БАН). Анализира се потребителското отношения към природата и етичес-
ките последствия от него („след мен и потоп“), етическата отговорност при прео-
доляването на екологичните рискове, трансхуманизма и деантропологизацията на 
човека и връзката на медия и екология (доц. д-р по философия Станка Христова 
(ИИОЗ, БАН), доц. д-р по философия Валентина Драмалиева (УНСС), доц. д-р Иво 
Стамболийски (ВСУ–гр. Варна), гл. ас. д-р Ива Шишкова (ВТУ).  

Конференцията завършва с дискусия по темата Морални приоритети и екопе-
дагогика в България. Панелът дава възможност за съпоставяне на вече утвърдени 
практики в Русия за екообразование на деца в предучилищна и начална училищна 
възраст с опита на неправителствените организации у нас за възпитание сред при-
родата. Дискутира се и връзката на умения за индивидуално оцеляване с нов тип 
еко-етична култура, а също така решаващото значение на екологическото възпита-
ние на малкото дете за процесите на неговото морално формиране. (проф. Н.А. 
Черных, дбн (декан на Еколкогическия ф-т РУДН), доц. д-р Ю.И. Баева (РУДН)., 
Стоян Йотов (председател на Сдружение „Природа Назаем"), доц. Елена Чердымо-
ва (Самарский ГУ), Йорданка Атанасова (учител), доц. доц. д-р по философия Еми-
лия Маринова (ИИОЗ, БАН). 
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Сборникът от конференцията20публикува научни статии на три езика (българ-
ски, руски и английски), има и отзиви за форума21. 

Единадесета национална конференция по етика „Морал и етика на соли-
дарността в съвременното общество“,организирана от Институт за изследване на 
обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в Бъл-
гария и Фондация „Солидарно общество“ на 20 ноември 2015 г., в Руски културно-
информационен център–София. 

Конференцията е посветена на солидарността, базисна за функционирането на 
морала, а анализът ѝ дава възможност да се покажат нови измерения на кризата на 
моралните ценности в страната през последните години. Прави се съвременен, за-
дълбочен, комплексен анализ на мястото и ролята на солидарността в българското 
общество– за неговия морал, за изграждането на основните социални системи от 
страна на държавата, за функционирането на ЕС като общност, основана на общи 
ценностни приоритети. Дискутират се готовността за съпричастност, отговорността 
за другите, готовността за взаимопомощ и др., които функционират на равнището 
на всекидневните отношения. Търси се мястото на принципите на солидарността 
във функционирането на основните социални системи и в динамиката на социални-
те политики. Интерпретират се ценностите на солидарността като основа на общо-
европейското сътрудничество. 

Форумът се открива с официални приветствия от името на организаторите – 
проф. дсн Румяна Стоилова (директор на ИИОЗ, БАН), д-р Костадин Пеев (Предс-
тавителство на Россотрудничество в България, РКИЦ) и чл.-кор. проф. дфн Васил 
Проданов (председател на Организационния комитет). 

Проведени са три кръгли маси, включващи 35 доклада, като участниците в дис-
кусиите са двукратно повече. Чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов (УНСС, ИИОЗ, 
БАН) представя историческите трансформации на солидарността. Солидарността в 
капана на политическата коректност и темата за връзката на политическите норми 
и нравствените идеали и за новите пътища за изграждане на солидарността в Бъл-
гария са застъпени в изказванията на проф. дфн Силвия Минева (СУ „Св. Климент 
Охридски“), проф. дсн Максим Мизов (НПИ), проф. д-р Вихрен Бузов (ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“) и др. Разглеждат се традиционни аспекти и възможни перс-
пективи на солидарността и отговорността, на солидарността и индивидуализма, на 
солидарността като нравствена основа на социалния живот (доц. д-р Татяна Бату-
лева (ИИОЗ, БАН), доц. д-р Николай Михайлов (ИИОЗ, БАН), проф. дфн Ерика 
Лазарова (ИИОЗ, БАН) и др.). Дискусия предизвикват проблемите на етнически 
стереотипи и междуетническа солидарност, представени от доц. д-р Албена Накова 
(ИИОЗ, БАН), доц. д-р Кирил Кертиков (ИИОЗ, БАН), докторант Крум Зарков 
(ЮЗУ), гл. ас. д-р по философия Димитър Ганов (ИИОЗ, БАН) и др. Справедли-
востта като принцип в исляма и християнството, етиката на справедливостта в из-
точно-азиатските общества и Ватиканът на пътя на солидарността успешно допъл-
ват темата (доц. дфн Богдана Тодорова (ИИОЗ, БАН) д-р Евгений Кандиларов (СУ 
„Климент Охридски”), д-р Александър Димитров (УНСС). Темата за солидарността 

                                                         
20Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България. Маринова, Емилия 

(Съст.), С., Фондация „Устойчиво развитие за България“, 2015, 448 с. (PDF, достъпен на:. 
https://ethicsissk.wordpress.com/). 

21 Ставру, Стоян. Екологията и етиката имаха свой общ дом – „Десетата национална 
конференция по етика“. Философски алтернативи, 2015, № 2, 166–170. 
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със сексуално „различните“ провокира оживена дискусия (доц. д-р по философия 
Бисера Колева (УНСС). 

Научният форум разглежда въпросите на пазарната конкуренция и социалната 
солидарност – доц. д-р Ивка Цакова (УНСС), етическите аспекти на солидарността 
и застрахователния пазар в България – проф. д-р Валентина Драмалиева (УНСС), 
солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика – 
проф. д-р Даниела Сотирова (ТУ, София), глобализация и маркетизация на соли-
дарността – доц. д-р Борислав Градинаров (ИИОЗ, БАН). Друг кръг от въпроси е 
свързан със солидарността между поколенията и с движението от общонационална 
към групова и индивидуална солидарност (проф. дин Пенка Найденова и доц. д-р 
Геновева Михова (ЦДИО, БАН), доц. д-р Надя Велчева (ИЕФЕМ, БАН)). Морални 
дилеми при нареждането на европейския пъзел на солидарността се анализират от 
докторант Ивайла Стоева (УНСС). 

Въпросите на съществуването на нравствени предпоставки за солидарност в 
съвременното българско общество са обединени около доклада на доц. д-р Станка 
Христова (ИИОЗ, БАН). Темата за динамика на доброволческото включване е зая-
вена от проф. дсн Таня Неделчева (ИИОЗ, БАН), а гл. ас. д-р Иван Миков (ИИОЗ 
при БАН) интерпретира възможния принцип на една етика на имиграцията. 

Солидарността като фактор на дородови генетични изследвания (Любослава 
Костова (ИИОЗ, БАН) успешно се допълва от анализ на етическите проблеми на 
трансплантационната медицина в емоционалния доклад Етиката на солидарност-
та под знака на шестото сърце (проф. дфн Кирил Шопов, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“). Оживена дискусия предизвика солидарността и границите на правата и 
възможни ли са права на природата – ас. д-р Стоян Ставру (ИИОЗ при БАН) и со-
лидарността като фактор за осмислянето на понятията „екологическа устойчи-
вост“и „биосферен егалитаризъм“ в концепцията на Арне Нес. – гл. ас. д-р Силвия 
Серафимова (ИИОЗ при БАН). Солидарността не е само жест. Тя обитава граници-
те на социалните политики. Дали ще успее да ги опитоми – заключва доц. д-р Еми-
лия Маринова (ИИОЗ, БАН). 

В хода на дискусията се обсъжда възможността за възраждане на традицията на 
общи етически срещи, които във втората половина на миналия век са характерни за 
научния диалог между българските и руски изследователи. Посочва се, че това е 
традиция, която заслужава да бъде възродена, запазена и развита. 

Сборникът от конференцията22е двуезичен (български и английски), има и от-
зиви23. 

Дванадесета национална конференция по етика „Морал и етика на спра-
ведливостта в съвременното общество“,организирана от Институт за изследване 
на обществата и знанието при БАН, Фондация „Солидарно общество“ и Предста-
вителството на Россотрудничество в България и на 18 ноември 2016 г., в Руски 
културно-информационен център, София. 

Дванадесетата национална конференция по етика е посветена на справедливост-
та – един от най-важните елементи във функционирането на морала, правото, ико-

                                                         
22Морал и етика на солидарността в българското общество. Сборник статии. Мари-

нова, Емилия, Максим Мизов (съст.). Фондация „Солидарно общество“, С., 2016, 404 с. 
(PDF, достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/). 

23Карагьозов, Мариян. Морал и етика на солидарността в съвременното общество (ревю) 
(докторант, Институт за балканистика с център по тракология към БАН);  

Източник:http://mkaragyozov.blogspot.bg/2016/05/blog-post_11.html 
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номиката, политиката, религията – на всички нормативни системи във всяко об-
щество. Дали днес живеем в по-справедливо общество, как възприема и как разби-
ра българинът справедливостта, доколко тя пронизва неговото поведение, както и 
действията на институциите в съвременното българско общество, тези и други 
проблеми се дискутират от широк междудисциплинарен екип – етици, философи, 
политолози, социолози, историци, психолози, икономисти, политици, учители и др. 

Конференцията се открива от организаторите. Чл.-кор. проф. дфн Васил Прода-
нов очертава значимостта и актуалността на подбраната тема. От името на дирек-
тора на ИИОЗ, БАН проф. дсн Румяна Стоилова зам.-директорът на ИИОЗ, БАН 
доц. д-р по философия Николай Обрешков подчертава приноса на традиционния 
форум за разширяването на етическия диалог в обществото и пожелава успех на 
участниците. Поздравления поднасят д-р Евгений Кандиларов от името на фонда-
ция „Солидарно общество“ и д-р Костадин Пеев от името на Представителство на 
россотрудничество в България. 

Изслушани са 40 доклада, участниците в дискусиите са 60. Деловата работа за-
почва с основен доклад на тема Трансформации в икономиката, политиката, со-
циалната структура на българското общество и промени в принципите и възпри-
ятията на справедливост (чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов (ИИОЗ, БАН и 
УНСС). 

Първата кръгла маса дискутира измеренията на справедливостта и полити-
ческото устройство на съвременното общество – в контекста на четвъртата ин-
дустриална революция, при съвременния олигархичен капитализъм и др. (д-р по 
политология Александър Димитров (УНСС), доц. д-р по политология Ивка Цакова 
(УНСС), гл. ас. д-р Димитър Ганов (ИИОЗ, БАН), проф. д-р по философия. Вихрен 
Бузов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) и др.) Връзката на справедливостта и ра-
венството се интерпретира в глобален план с фокус върху икономическата и да-
нъчната политика на Европейския съюз (Иван Кръстев (екс зам.-министър на обра-
зованието и науката), докторант Ивайла Стоева (УНСС), Крум Зарков (експерт по 
международно право), в националната политика и българското общество (Кръстьо 
Петков (председател на КНСБ) Христо Йорданов и Мария Удева (учители) и при 
дигиталните реалности (проф. д-р по философия Силвия Минева (СУ „Св. Климент 
Охридски“) ас. д-р по философия Христо Проданов (УНСС). Политическият вкус 
към справедливостта и бъдещето и в един по-справедлив свят завършват панела 
(проф. дсн Максим Мизов (ЦИПИ), доц. д-р по философия Христина Амбарева 
(ИИОЗ, БАН). 

Вторият панел започва с конкретен казус – за справедливостта на задължител-
ното гласуване в България и се разгръща в интерпретацията на справедливост и 
несправедливост в етико-приложна перспектива (проф. д-р по философия Ва-
лентина Драмалиева (УНСС), проф. д-р по философия Даниела Сотирова (ТУ, Со-
фия). Справедливостта като нравствена добродетел на въздаянието, съвременните 
предизвикателства и рискове пред нея, привидната справедливост (проф. дфн Ери-
ка Лазарова (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по философия Борислав Градинаров (ИИОЗ, 
БАН), доц. д-р по философия Валери Личев (ИИОЗ, БАН), д-р по история Радко 
Ханджиев (журналист) се допълват успешно от доклада на проф. дфн Иван Кацарс-
ки (ИИОЗ, БАН) посветен на аристелианския преврат във връзката на размяната и 
справедливостта. Мястото на справедливостта в съвременните социални политики 
е предмет на социален анализ (доц. д-р по философия Емилия Маринов (ИИОЗ, 
БАН), гл. ас. д-р по философия, д-р по право Стоян Ставру (ИИОЗ, БАН), д-р по 
философия Христо Христов). 
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Третият панел на националната конференция по етика е посветен на справед-
ливостта в социалния живот на съвременното българско общество, като се 
оформят две основни ядра на дискусии– етнически неравенства и психологи-
чески разрез на проблематиката. По първата тема размишленията върху мулти-
културализма и българското отродяване на прехода се разгръщат в дискусия за по-
зитивната дискриминация и несправедливост, за етническите неравенства, за етни-
ческите дискриминации и за справедливостта в ислямското банкиране, и др.(гл. ас. 
д-р по философия Йоана Павлова (ТУ – София), проф. дсн Таня Неделчева (ИИОЗ, 
БАН), доц. д-р по социология Албена Накова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р по икономи-
ка Баки Хюсеинов (ИИ, БАН, председател на Агенция по дискриминацията), доц. 
дфн Богдана Тодорова (ИИОЗ, БАН) ас. д-р Евгений Кандиларов (СУ „Св. Климент 
Охридски“). Следват феминистки проекции на равенство, различието и грижата в 
българското общество (доц. д-р по философия Таня Батулева (ИИОЗ, БАН), д-р по 
философия Любослава Костова (ИИОЗ, БАН), социални неравенства и екологични 
рискова (проф. дсн Анна Мантарова (ИИОЗ, БАН) и инвалидността като генератор 
на социални несправедливости (доц. д-р по социология Божидар Ивков (ИИОЗ, 
БАН). Психологическият анализ е представен с преглед на психологическите възг-
леди за формирането на вярата в по-справедлив свят (доц. д-р по психология Стой-
ка Калчева (ИИНЧ, БАН), с анализ на психологически и социални проблеми на 
непридружени деца-бежанци в България и Европейския съюз и др. (доц. д-р по 
психология Ергюл Тайр (ИИОЧ, БАН), Калина Попова (ИИНЧ, БАН), гл. ас д-р 
Ива Шишкова (ВТУ „Св. Кирил и Методий“). 

Сборникът от конференцията24е двуезичен (български и английски). 
Тринадесетата национална конференция по етика (с международно учас-

тие) „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българс-
ко общество“ се състои на 15.12.2017 в Руски културно-информационен център, 
София. Съорганизатори и партньори на Институт за изследване на обществата и 
знанието при БАН са Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на 
Россотрудничество в България.  

Като се спира на една от най-болезнените теми на всички времена, конференци-
ята подлага на дискусия различните измерения на моралното неравенство като за-
висими от неравенствата в социално-икономическо, политическо, етническо рели-
гиозно, образователно, здравно и пр. отношение. Важно достойнство на събитието 
е търсенето на видимост на националния етически дебат, като се  привличат воде-
щи специалисти извън страната. Работните езици са български и руски. 

Форумът е под патронажа на Георги Пирински, депутат в Европарламента. 
Официални приветствия поднасят ръководителят на представителството на Рос-
сътрудничество в България Павел Журавльов, директорът на ИИОЗ, БАН проф. 
д.с.н. Румяна Стоилова и председателят на организационния комитет чл.-кор. проф. 
дфн Васил Проданов. 

Повече от 40 участници от пет града в България и три града в Русия, представи-
тели от повече от 10 университета, от различни научни звена на БАН, образовател-
ни и др. институции – Российский университет дружбы народов (Москва, Россия), 
Ивановский государственный университет (Ивановск, Россия), Санкт Петербургс-
кий государственый университет (С. Петербург, Россия), УНИБИТ, УНСС, НБУ, СУ 

                                                         
24 Морал и етика на справедлливостта в българското общество. Сборник статии. Ма-

ринова, Емилия, Максим Мизов (съст.). Фондация „Солидарно общество“, С., 2017, 404 с. 
(PDF, достъпен на:. https://ethicsissk.wordpress.com/). 
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„Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Университет „проф. д-р Асен 
Златарев“, ТУ – София, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВСУ – Варна, ГПЧЕ „Ромен 
Ролан“, Стара Загора, и др. Изследователи от различни поколения и различен соци-
ален статус, политици и хора на социалната практика представят своите позиции в 
четири дискусионни панела. 

Връзката между справедливостта и равенството се интерпретира от фило-
софска, социологическа и политическа гледна точка в основните доклади на 
доц. Сергей Дмитриевич Савин (ДУ, С. Петербург, Русия), проф. дфн Андрей Ми-
хайлович Орехов (РУДН, Москва, Русия), чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов 
(УНСС) и в докладите на чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН), гл. ас. 
д-р. по философия Бисера Колева (УНСС), доц. дфн. Богдана Тодорова (ИИОЗ, 
БАН) , доц. д-р по философия Николай Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски“, 
доц. д-р по философия Борислав Градинаров (ИИОЗ, БАН) и проф. дфн. Иван Ка-
царски (ИИОЗ, БАН). 

На второто заседание е представена темата за противоречията в тъканта на 
съвременните либерални демокрации (проф. дфн. Григорий Станиславович 
Смирнов, доц. д-р Дмитрий Григорьевич Смирнов и аспирант Алена Одинцова 
(ИГУ, Ивановск, Русия), доц. д-р Ивка Цакова (УНСС), ас. д-р по философия Хрис-
то Христов (ИИОЗ, БАН), ас., д-р по философия Ива Куюмджиева (ИИОЗ, БАН), 
доц. д-р Надя Велчева, и проф. д-р Мариела Модева (УниБИТ). Дискутира се връз-
ката на справедливостта и равенството/неравенството в някои съвременни социал-
ни и икономически практики – доц. д-р по философия Силвия Серафимова (ИИОЗ, 
БАН) и проф. д-р по философия Валентина Драмалиева (УНСС). Те осъществяват 
плавен преход към морала на равенствата и неравенствата в съвременното об-
щество. Социолози, философи, демографи, психолози… дискутират етическите 
рискове на неравнопоставеността на половете, поколенията, етносите, на 
здравния, гражданския, образователния и имотния статус, на расите, профе-
сиите и др. в съвременното българско общество (проф. дин. Пенка Найденова 
(ИИНЧ, БАН), доц. д-р по философия Геновева Михова (ВСУ, Варна), проф. дсн. 
Таня Неделчева (ИИОЗ, БАН), доц. д-р по психология Росица Георгиева (ИИНЧ, 
БАН), д-р по философия Любослава Костова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р по филосо-
фия Димитър Ганов (ИИОЗ, БАН), д-р Милена Личева (ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Ста-
ра Загора), доц. д-р по социология Божидар Ивков (ИИОЗ-БАН), доц. д.пс.н. Румя-
на Крумова-Пешева (СУ „Св. Климент Охридски“), гл. асистент, д-р по психология 
Стойка Калчева (ИИНЧ-БАН) и проф. дсн Карамфил Манолов (ИИОЗ, БАН). 

Четвъртото заседание е посветено на моралното равенство в динамиката на 
днешните силно урбанизирани и технологизирани общества. Участници са доц. 
д-р по социология Албена Накова (ИИОЗ, БАН), гл. ас. д-р Вяра Ганчева (ИИОЗ, 
БАН), доц. д-р по философия Татяна Батулева (ИИОЗ, БАН), докторант, ас. Манол 
Манолов (ВТУ) и доц. д-р по психология Маргарита Бакрачева (ИИНЧ, БАН), доц. 
д-р по философия Емилия Маринова (ИИОЗ-БАН), проф. д-р по философия Дание-
ла Сотирова (ТУ-София), проф. д.с.н. Людмила Иванчева (ИИОЗ, БАН), ас. д-р по 
философия Христо Проданов (УНСС), гл. асистент, д-р п право, д-р по философия 
Стоян Ставру (ИИОЗ, БАН), и проф., дсн Максим Мизов (ЦИПИ). 
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Сборникът от конференцията е под печат и е двуезичен (български и руски), 
има отзиви за форума.25 

Общественият етически дебат и националните конференции по етика (като не-
гов носител) е инструмент за реализирането на новата социална роля и политичес-
ки функции на приложната етика в няколко отношения. 

Първо. Общественият дебат подкрепя интереса към етическата проблематика, 
към мисленето за нещата от живота в етически категории – стимулира разширява-
нето на моралното социално и лично пространство и има ориентиращо-
дисциплиниращо значение. 

Второ. Общественият дебат пренарежда приоритетите в живота в полза на мо-
ралните смисли – ценностно-ориентиращо и структуриращо значение. 

Трето. Дебатът посредничи между теорията и социалната практика, като „тран-
слира идеи, категории, понятия, цели и пр. от „голямата теория“ към конкретните 
етически ситуация, казус и избор“26. 

Четвърто. Общественият дебат изяснява, обяснява, онагледява и т.н. етически-
те параметри на конкретната ситуация, разкрива съдържанието на етическите поня-
тия, етическия смисъл на конкретните казуси, моралният товар на очакваните пос-
ледствия от възможните избори и пр. – има силно изразен когнитивно-
познавателен потенциал. 

Пето. Навлизането на етическите цели и средства в обществения дебат по соци-
ално значими етически теми има реални социални резултати. Такъв резултат е 
„разширяването на границите на респект“. 

Шесто. Общественият дебат развива моралното мислене на субекта и има фор-
миращ капацитет. 

Седмо. Общественият етически дебат има ясно изразено мотивиращо значение 
– той мотивира мястото на етическите цели и средства в социалния живот на об-
ществото, в овладяването на социалните рискове, в промяната на статуквото чрез 
въздействие върху нормативната регулация, в търсенето на „меки“ лостове на въз-
действие. Формира се потребността от етическо знание, експертиза, инструменти, 
избор, решения27. 

 

                                                         
25 Христов, Хр. Тринадесета национална конференция по етика. Морал и етика на 

равенството и неравенството в съвременното българско общество. Етически изследвания, 
2017, брой 3, кн. 2. 

26 Bayertz, Kurt. 2002. Self-Enlightenmet of Applied Ethics. //Applied Ethics. Practical 
consepts in Phylosophy. Ruth Chadwick, Doris Schroeder (Eds) Rontledge, London, 36–49. 

27 По-подробно: Маринова, Е. Етическият дебат и културата на растежа. // „Етически 
изследвания“ 2017, бр.2 https://ethicsissk.wordpress.com/ 


