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„ЖИВОТ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ“ 
10-та Национална конференция по биоетика и биоправо 

15 декември 2022 [четвъртък] 
 

Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило, 
Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски” 

 
09:15 – 09:30 Откриване 
 

09:30 – 10.40 
Панел I 

„Животът: философия, наука и технологии“ 
[модератор: проф. д.н. Емилия Маринова] 

 
1. Щрихи към философската рефлексия върху понятието „живот“  

(доц. д-р Валентина Кънева, СУ „Св. Климент Охридски“) 
 

2. Споделеният живот:  
климат, бъдеще и дифузна биокрация 

(доц. д.н. Стоян Ставру, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 
 

3. Развития на човешкия живот сред природата днес:  
казусът със сетивното наследство на Франция 

(доц. д-р Силвия Борисова, Секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС – БАН) 
 

4. В услуга на живота и здравето: 
концептуални рамки на понятието за „добра наука“ 

(гл. ас. д-р Александра Трайкова, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 
 

дискусия 
 

10:40 – 10.50 Почивка 
 

10:50 – 12.00 
Панел II 

„Животът и неговите граници“ 
[модератор: гл. ас. д-р Атанас Анов] 

 
5. Евтаназията и човешкото достойнство: 

етични и юридически измерения 
(проф. д.н. Борислав Градинаров, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози, ИФС - БАН) 

 

6. Живот в рамките на технологична грешка. 
Казусът Майчин дом 

(гл. ас. д-р Любослава Костова, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 
 

7. „Бебета по поръчка“: 
надеждата за по-здраво(то) дете 

(Гергана Пенджурова, студент, ПУ „Паисий Хилендарски“)  
 

8. Родителство и прокреация.  
Биотехнологиите като терапия, „подобрение“ и  

риск в “съ-творяването” на човешки живот  
(Констанс Хесапчиева, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“) 
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дискусия 

 

12:00 – 12.30 Обедна почивка 
 

12:30 – 13.40 
Панел III 

„Технологии за подобряване на живота“ 
[модератор: доц. д-р Валентина Кънева] 

 
9.  Какво можем да очакваме от мозъчно-компютърни интерфейс проекти?  

(доц. д-р Мариана Тодорова, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози, ИФС - БАН) 
 

10. Бележки върху етиката и изкуствения интелект 
(гл. ас. д-р Атанас Анов, Медицински Университет – Плевен) 

 

11. Трансхуманизъм – сега! 
(д-р Свилен Спасов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) 

 

12. Подобреният човек – отвъд човешкото или все още един от нас 
(Васил Лозанов, докторант,  Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 

 
 

дискусия 
 

13:40 – 13.50 Почивка 
 

13:50 – 15.10 
Панел IV 

„Животът: вариации“  
[модератор: доц. д.н. Стоян Ставру] 

 
13. За солидарността в държавното обществено осигуряване  

и задължителното здравно осигуряване 
(гл. ас. д-р Мария Радева, РУ „Ангел Кънчев“) 

 

14. Предизвикателства, свързани със защитата на личните данни  
в клиничните изпитвания преди и по време на пандемията от COVID-19  

(Теодора Людмилова Лалова-Спинкс, докторант, KU Leuven, Belgium) 
 

15. Дискусия относно повторно освобождаване  
на генетично модифицирани комари Aedes aegypti в Калифорния, САЩ 

(д.н. Мария Велева, Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, Сантяго, Чили) 
 

16. Култивираното месо: морални предизвикателства по пътя 
(гл. ас. д-р Маргарита Габровска, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 

 
17. Етика в хоризонта на бъдещето: нанотехнологии 

(Иван Иванов, магистър, СУ „Св. Климент Охридски“) 
 
 

дискусия 
 

15:10 – 15.30 Почивка 
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15:30 – 17.20 
Панел V 

„Ученическа конференция“  
Софийска Професионална Гимназия по Електроника „Джон Атанасов“ 

[модератори: Васил Лозанов и Иван Иванов] 
 

Етични аспекти при инвитро технологията 
(Никол Цанова, 11б клас) 

 

Морални аспекти на генното редактиране  
(Николай Виденов, 11б клас) 

 

Обвързаността на мисълта с технологията 
(Михаил Маджаров, 11б клас) 

 
Етичният избор между виртуалното и реалното  

(Михаил Мишайков, 11з клас) 
 

16:10 – 16.20 Почивка 
 

Търсенето на човека в технологичното развитие 
(Емил Тодоров, 10д клас) 

 
Човекът без технология: живот извън технологичния прогрес 

(Ивелина Пешова, 10з клас) 
 

Границата между човек и машина 
(Димитър Станишев, 11б клас) 

 
дискусия 

 
 

17:20 – 17.30 Закриване 
 
 

Бележка: продължителност на доклада: 10 мин., обща дискусия в края на всеки панел: 30 мин. 


