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Abstract  

 

There are many questions that arise with the advancement of technology to the 

point where machines will have human skills and even surpass them. The paper 

provides methodological guidelines for conducting a debate on the topic: Is the 

artificial intelligence useful or dangerous? 
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Темата за изкуствения интелект поражда различни чувства и настоения в 

нашите общества. Някои 

се възхищават, други го 

приемат като изкуствения 

огън в камината, който е 

връх на безвкусица /Джон 

Фаулз/. Други очакват с 

нетърпение автономните 

коли и виждат светлина в 

„умните домове“, но трети 

казват „Ние трябва да 

носим светлина, а не 

изкуственото осветление“. Някои мечтаят за робот, който да ги разбира и с който 

да си общуват, но италианският преподавател, сценарист и писател Алесандро 

д'Авени е на мнение, че „Животът без мечти е градина без цветя, а животът с 

неосъществени мечти е градина с изкуствени цветя. А до колко е прав Робърт 

Шекли1, който твърди, че „В нашия свят ние безусловно приемаме неприемливото 

и по този начин потвърждаваме естествеността на изкуствеността.” 

 В спора се ражда истината, ще кажат римляните. 

 

Налице е неумолим и постоянен напредък в развитието на изкуствения 

интелект. В него се инвестира изключително много и секторът привлича все 

повече таланти. Но се оформят две крайни тенденции, които съпътстват 

дискусията по темата. Едната е един пределен оптимизъм за това, че изкуственият 

интелект ще замени човека и ще го облекчи във всички сфери. Ще изградим една 

утопия, в която ще можем да си почиваме, ще създадем индустрия на 

забавленията, ще се посветим на творческа работа. Това са т.нар. технологични 

оптимисти. От друга страна има множество страхове, че ни очаква едва ли не 

някакъв Армагедон, изкуственият интелект ще отнеме много работни места, ще ни 

отнеме независимостта, ще започне да управлява всички системи и ние ще станем 

подчинени и в един момент ненужни. Ето защо много важно е да се обсъждат 

рисковете и възможностите на тези технологии и на тази база да преценим какви 

                                                           
1 Robert Sheckley е американски писател-фантаст 

https://www.crossroadbg.com/robart-shekli.html
https://www.crossroadbg.com/robart-shekli.html
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рамки може да се залагат, т.е. постигане на консенсус, на глобално ниво, докъде 

искаме да разпрострем възможностите, които изкуственият интелект има. 

Много са въпросите, които се поставят с напредването на технологиите до 

точката, в която машините ще притежават човешки умения и дори ще ги надминат, 

когато изкуственият интелект ще разполага с разчетения геном на хората и ще 

може на дигитален език да програмира т.нар. „синтетична биология“. Това може 

да доведе до създаване на изкуствени неживи организми, които не са продукт на 

човешката еволюция. Но когато те не са били ситуирани в този милионен контекст 

и не са претърпявали естествено развитие, ние трудно можем да предвидим как те 

биха се развили в нашата среда и как биха взаимодействали със съществуващите 

организми. А какво ще се случи с човека – хомосапиенс? Ползвайки всички 

облекчения, бързи решения на изкуствения интелект, той може да загуби доста 

познавателни и когнитивни способности, все повече ще се затвори в една 

виртуализирана среда и обществените връзки ще се късат.  

Колкото и да е добре и да улеснява живота ни, изкуственият интелект  

ограбва и от нашите еволюционни достижения. Най-добре е да се изгради 

подчинено на ясни правила и граници сътрудничество. Хубаво е изкуственият 

интелект да решава въпроси, свързани с околната среда, науката, енергийната 

ефективност, но не е добре той да решава въпроси от социалните, политическите 

и икономическите системи. 

Азиатските страни са доста напреднали, но липсват каквито и да било 

регулации там. Бизнесът гони печалба, учените следват любопитството си, 

политиците не са информирани достатъчно и не вземат адекватни мерки. Засега 

Европейският съюз излиза с предписания за себе си и за разработките в рамките 

на държавите членки на ЕС, но тези правила не се прилагат в  целия свят. 

 

Дебатът  

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност 

зависи от учителя. Той е форма на излагане на даден аргумент, в който първо се 

разглежда едната страна на въпрос или твърдение, а после се обсъжда и 

противоположната гледна точна (антитеза). Може да последва и по-нататъшно 

опровергаване от страна на другите събеседници, докато се предложи достатъчно 

основателна причина и на двете страни за направата на коментар и даване на 

предложение. 
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Всъщност дебатът е средство да споделиш разбиранията си и възгледите си, 

да представиш собствената си гледна точка и да я тестваш на фона на останалите. 

В рамките на определено време всеки говорещ защитава дадена теза. Така 

се дава възможност публиката да бъде запозната с различни страни по даден 

въпрос и да придобие лична позиция. След изслушванията публиката може да 

изрази мнението си под формата на индивидуални изказвания в подкрепа или в 

опровержение на едната или другата теза. Възможен вариант е и крайно 

гласуване от името на публиката, с помощта на което се взема решение дали да се 

подкрепи или да отхвърли предложението/въпросът, който е бил предмет на 

разискване. 

В дебата се развиват множество умения, като публично говорене, 

критическо мислене, проучване, толерантност към друга позиция, работа в екип. 

Важно е учениците да бъдат подготвени да дебатират и в подкрепа, и срещу 

твърдението. Те трябва да водят дискусия по културен и цивилизован начин. 

Затова всеки дебат има и правила, които трябва да се спазват, за да не излезят 

обсъжданията от рамките на добрия тон и да се превърнат в кавга.  

При дебата има 4 групи участници: 

а/ екип от 3-7 ученици, който защитава тезата „за“;  

б/ екип с равен брой участници на предходния, който защитава тезата 

„против“; 

в/ жури – ученици, които оценяват хода на дебата и ще сравняват 

противопоставените гледни точки на двата екипа; 

г/ публика – останалите ученици на класа. Те може да се включат с 

индивидуални въпроси, или да участват в гласуване /ако има такова/. 

 

Правила на провеждане на дебата:  

1. Уважавай и изслушвай опонента си. Не го обиждай - то е признак на 

липса на аргументи в своя защита. Използването на негативни епитети и 

метафори, с цел опонента да бъде уязвен, е признак за реторично безсилие. 

Когато се подиграваш на опонента си и показваш, че ти се смяташ за нещо повече 

от него, не е аргумент в твоя полза. 

2. Емоционалните аргументи в един дебат винаги се отчитат като слабост. 

Чувството за непогрешимост е предпоставака за груби грешки и пропуски по 

време на дебат. 
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3. Всеки може да изразява мнение, без да изисква от другите да се 

съгласяват с него.  

4. Добре се подготви за темата, като прочетеш достатъчно допълнителна 

литература, така че да коментираш с аргументи и да не се отклоняваш от 

поставения въпрос.  

5. Покажи, че си добър и компетентен в областта, по която се води 

дискусията и не обяснявай колко са лоши другите.  

6. Разсъждавай логично, с примери и аналитични връзки бъди убедителен в 

тезата си. 

7. Не бива да се изказва мнение въз основа на предположения какво мисли 

опонента, защото може да се окаже, че той мисли по съвсем различен начин, 

което предварително обрича на провал изводите ти. 

8. Формулирай точни и ясни изречения с правилен словоред, които да 

изразяват завършена мисъл, за да бъдеш разбран правилно от останалите 

участници. 

9. Не излизай от фактологията, за да не попаднеш в празнодумстване. 

10. Ако имаш известни съмнения относно достатъчната ти информираност и 

компетентност по дискутирания въпрос, по-добре е да се въздържаш от 

коментари. 

11. Благоприличието и цензурата са задължителни при избора на изразните 

средства. 

12. Не е достатъчно само да изразиш несъгласие или съгласие с дадената 

теза, а и да обясниш причините, заради които заемаш тази позиция. 

13. Избягвай да правиш категорични изявления от рода „това е така" или 

„това не е така", без да се обосновеш по някакъв начин. 

14. През цялото време на дебата, задължително спазвай добрия тон и 

помни, че както и да завърши той, финалът й в никакъв случай не бива да бъде 

основание за бъдещи конфликти в междуличностен план.    

15. Никога не подценявай опонента си! Той може да знае много повече по 

дадена тема, отколкото предполагаш. Бъди готов да приемеш с достойнство този 

факт. 
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Начин на провеждане на дебата: 

 Дебатът се води от ръководител. 

 Говори се по ред. Всеки участник (без първия) е длъжен първо да вземе 

отношение по отговора на преждеговорившия от противниците и след 

това сам да изложи свой аргумент. 

 Първият участник отговаря на последния аргумент на противниковата 

страна. 

 Дискутира се до изчерпване на аргументите. 

 Оценката става след края на дебата. 

 Може да се попълва карта или да се гласува. 

 Журито обосновава оценката си. Тя също се дискутира. 

 

Дебат „за“ или „против“ изкуствения интелект - Полезен или опасен 

е изкуствения интелект? 

 

Цели на занятието:  

- Разглеждане на хуманните въпроси от бързото развитие на системите с 

изкуствен интелект; 

- Запознаване с европейския подход към изкуствения интелект. 

Образователни резултати на занятието: 

- Учениците знаят и разбират възможностите на изкуствения интелект, но 

са и наясно с опасностите за човека при преминаване на етични, правни и 

социални граници, опасности при неограниченост, неконтролируемост и липса на 

прозрачност на разработките; 

- Учениците са с формирано отношение към развитието на технологиите и 

създаване на сигурни и безопасни системи с изкуствен интелект; 

- Учениците са наясно с подходите към изкуствения интелект на различни 

правителства и по-специално на Европейския съюз и отстояването на ценностите 

на европейските демократични общества в индустриалните революции. 

Необходими материали: 5 копия на приложение 2., 11 работни листове, 

химикалки. 

Времетраене: подготовка – една седмица, занятие – 40 мин.  

Приложени методи: екипна работа, дебат, дискусия.  
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План  

 

Дейност 1. Подготовка за дебатиране 

Прилагайки методите екипна работа, самостоятелна подготовка, обмен на 

знания учениците от двата отбора и членовете на журито се подготвят за 

провеждането на дебата. 

 

Дейност 2. Провеждане на дебат „за“ или „против“ изкуствения 

интелект - Полезен или опасен е изкуствения интелект? 

Прилагайки интерактивния метод „дебат“ учениците противопоставят 

желанието на учените за неограничено развитие на науката, а на бизнеса за 

печалба, с ценностите на европейските демократични общества.  

 

Провеждане  

Дейност 1. Подготовка за дебатиране 

Време: една седмица  

Метод: екипна работа, дискусия   

Материали: копия на приложение 1. 

 

За да могат да дебатират учениците трябва да са наясно със същността на 

дискутираните понятия и да имат вярна представа за тях. Ето защо е 

препоръчително дебатът да се планира след занятие, в което учениците са се 

запознали със същността на изкуствения интелект, с постиженията на науката и 

техниката в тази област и бързото навлизане на системите с изкуствен интелект в 

ежедневието на хората. Накрая на това занятие учителят може да сподели с класа, 

че както монетата, така и темата за развитието на системите с изкуствен интелект 

има две страни. В обществото има групи учени, бизнесмени, култирни дейци и 

граждани, които поддържат бързите темпове на развитие и прилагане на 

изкуствения интелект в различни области и такива, които водени от хуманните си 

убеждения се обявяват против тези технологии и виждат повече опасности в тях, 

грозящи унищожаването на човечеството.  

Каква позиция да заемем ние? За или против? Полезен или опасен е 

изкуствения интелект? Възможен ли е баланс?  

Тези въпроси ще са фокуса на обсъждането в занятие под формата на дебат.  
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Учителят организира подготовката за дебата. Доброволно, по желание, 

учениците сформират два дебатиращи отбора от 3-ма ученика / или 5 по преценка 

на учителя/. Със жребий се определя каква ще бъде тезата на всеки отбор – „за“, 

т.е. изкуственият интелект е в полза или „против“, т.е. изкуственият интелект е 

опасен за човечеството.   

Доброволно, по желание се сформира жури от 5 ученици, както и се 

определя един ученик, който ще е ръководител, модератор на дебата. 

Учителят дава насоки на екипите за тяхната подготовка. Двата отбора се 

насочват да изберат темата на дебата от следните:  

 Изкуственият интелект за гражданите 

 Изкуственият интелект за индустрията и бизнеса 

 Изкуственият интелект и демокрацията 

 Изкуственият интелект и сигурността 

 

В таблица 1. на приложение 1. са представени примерни въпроси, по които 

учениците могат да подготвят своите тези за дебат. 

В рамките на една седмица двата отбора работят самостоятелно и екипно, 

събират информация, обменят знания по темата, консултират се, формулират и 

изграждат своите тези и разпределят участието на всеки участник в отбора за 

тяхното представяне.  

Задачата на журито през тази седмица е по-сложна. Учениците ще трябва да 

се организират да се информират за двете тези на предстоящия дебат, както и да 

определят критериите, по които ще оценяват дебатиращите. За тази цел те трябва 

да изготвят таблица за оценка на членовете на журито. Примерна такава е 

таблица 2. в приложение 2. Избират и свой ръководител/говорител. 

Модераторът на дебата самостоятелно повишава информираността си по 

дискутираната тема. Той, с помощта на учителя оформя регламента на 

дебатирането.  

 

Дейност 2. Провеждане на дебат „за“ или „против“ изкуствения 

интелект - Полезен или опасен е изкуствения интелект? 

Време: 40 мин. 

Метод: дебат, дискусия   

Материали: 7 копия на попълнената таблица 2. на приложение 2, работни 

листове за всеки участник, химикалки. 
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Двата отбора сядат един срещу друг. Членовете на журито вземат по един 

лист с копирана таблица 2. Учениците получават по един работен лист и 

химикалка.  

Учителят съобщава пред учениците целта за дебата – да се разгледат 

хуманните аспекти на бързото развитие на системите с изкуствен интелект, да се 

посочат и разберат усилията на Европейския съюз за въвеждане и налагане на  

регулации в развитието и прилагането на високите технологии. 

Той представя участниците в дебата и предоставя думата на модератора. 

Модераторът  припомня мисълта, че “в спора се ражда истината” и приканва 

отборите аргументирано да защитат своето мнение и позиция за „истината“, 

журито безпристрасно да оцени представянето, а публиката да определи накрая 

коя е „истината“. 

Той съобщава и регламента за провеждане на дебата /фигура 1./, а именно: 

 

Фигура 1. Регламента за провеждане на дебата  

 

• Всеки отбор говори по ред. Започва 

се с този, подкрепящ тезата „за“. 

 Всеки участник (без първия) е 

длъжен в рамките до 5 минути първо да 

вземе отношение по отговора на 

преждеговорившия от противниците и 

след това сам да изложи свой аргумент. 

• Дискутира се до изчерпване на 

аргументите. 

• Първият /или вторият/ участник 

отговаря на последния аргумент на 

противниковата страна.  

• Накрая представители от публиката могат да зададат до по 2 въпроса на 

отбор.  

• Оценката ще се проведе в края на дебата. Тя ще бъде от журито и от 

публиката. 

 Накрая публиката гласува с карта „за“ или „против“ изкуствения интелект 

и резултатът ще определи до колко и в коя „истина“ тя е била убедена.   
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Ръководителят/говорителят на журито съобщава критериите, по които 

членовете му ще направят оценката. Тя може да бъде дискутира. 

Модераторът дава думата на първия отбор - този „за“ – за първа реч - 

участниците да се представят, да представят темата, както и какво ще защитават. 

Те трябва да говорят по равни минути. 

След това стъпката се повтаря с другия отбор. 

Модераторът следи за спазване на времената на изказване, дава думата, 

насочва дискусията. 

Първите говорители трябва да обяснят как техният отбор разбира темата и 

да представят своите аргументи за дебата. Те обикновено въвеждат най-силните 

аргументи на отбора и е добре да дават много обяснения и примери. Тези 

говорители имат привилегията, че не трябва да оборват, тъй като правят първата 

реч в дебата, но от друга страна трябва да дадат добра формулировка на тезата 

си. 

Структурата на тази реч обикновено изглежда по този начин: 

• Въведение  

Например ако е избрана темата „Изкуственият интелект за гражданите“, посочват 

се бързото развитие на технологиите в полза на човека, преимуществата на 

системите с изкуствения интелект, облекченията за човека от внедряването ѝм в 

ежедневието и пр. 

• Определения и уточнения 

Може да се определи областта, в която искате да се дискутира 

• Изброяване на всички аргументи на отбора 

Дадените твърдения се поскрепят с конкретни примери, например в диагностиката 

и ранното откриване на болести в здравеопазването, в „умните домове“, 

автономните коли и пр. 

• Как са разделени аргументите между говорителите 

Посочва се кой от участниците на какво по-точно ще се спре. 

• Развиване на някои от аргументите 

Може да се даде поглед напред в развитието на системите с изкуствен интелект за 

да се повиши качеството на живот.  

• Обобщение на аргументите 
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Дава се като цяло въздействието на системите с изкуствен интелект в полза на 

човека – напр. повече време за лични занимания, благоприятни условия на труд и 

пр., по-здравословен живот.  

• Заключение 

Посочва се позицията на отбора по дискутирания въпрос. 

 

Първа реч на отрицаващите: 

Първият говорител на отрицаващите трябва да засегне определенията и 

аргументацията на първия отбор. Той може да се съгласи с нея или да не се 

съгласи с тях (само ако смята, че те са неистинна и дебатът няма как да протече с 

тях). И в двата случая говорителят засяга определенията с не повече от 2-3 

изречения и продължава към оборване. 

Оборване: 

• Фокусирайте се върху важните аргументи. Оборването само на маловажни 

или неразвити твърдения няма да ви спечели дебата. 

• Сравнявайте последствията, които вашето и тяхното предложение ще имат 

в реалността. Дори твърденията им да са верни, опитайте да докажете, че 

ефектите не биха били положителни спрямо хората, сигурността и др. 

• Оборвайте всички основни аргументи на противниците. 

Структурирайте оборването, като кажете „Първият им основен аргумент е 

ХХХ, и ние не сме съгласни поради следните причини. Първо,..... Второ,.....“ . Този 

тип структура помага на журито да записва и отбелязва оборването. 

Структурата на речта би трябвало да изглежда по следния начин: 

• Кратко въведение 

Например, посочва се, че систелите с изкуствен интелект имат и друга страна. В 

много случаи те са заплаха за човека. 

• Оборване 

Излага се тезата например за неочакваните решения на „умните машини“, които 

нанасят щети на човека, в резултат на неочаквани фактори в машинното учене, 

социалните проблеми, нарушаване на правата на човека и др.    

• Изброяване на всички аргументи на отбора 

Дават се примери от установената практика 

• Разделението на аргументите по говорители 

Посочва се всеки участник от отбота на кой въпрос ще се спре. 
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• Развиване на някои от аргументите 

Например изказват се опасения от засилване на заплахата за човека в резултат на 

липсваща регулация за развитието на тези системи на международно ниво, 

войнствените стремежи на някои хора и пр.   

• Обобщение на аргументите 

Например, може да се каже, че имайки предвид силния напредък в тази област на 

страни от Азия, които нямат демократичен режим и ценности, опасността е 

особено реална.  

• Заключение 

Изказва се позицията на отбора по дискутирания въпрос.  

 

Втори речи 

Вторите от утвърждаващите и отрицаващите имат нелеката задача да оборят 

говорителите преди тях, да защитят аргументите на своя отбор и да въведат нови 

такива. Вторите говорители са в добра позиция да разширят обхвата на дебата и 

да докажат, че отборът им има повече от една линия на аргументация. Например, 

ако дебатът до този момент се е фокусирал върху икономическата страна на 

проблема, то те могат да се концентрират върху хуманния аспект на въпроса и 

европейския подход към изкуствения интелект. 

Няма разлика между структурата на речта на втория от утвърждаващите и 

втория от отрицаващите. Речта изглежда по следния начин: 

• Кратко въведение 

• Оборване 

• Защита на аргументите на отбора до момента 

• Изброяване на аргументите, които ще бъдат развити 

• Развиване на аргументите 

• Обобщение на аргументите 

• Заключение. 

 

Трети речи  

Третата реч е от ключово значение за дебата. Говорителят следва да 

идентифицира основните проблеми в дебата до момента и да се фокусира върху 

тях. Доразвива аргументите на своя отбор, като ги подкрепя с нови примери. 

Обяснява значението и последствията от аргументите на своя отбор и подрива 

тези на отсрещния. Ако важни за отбора аспекти от дебата са били неглижирани 
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или недоразвити, ги дообяснява и защитава. Негова задача е да обори новите 

аргументи след втората реч на опозицията, да открие и обори най-силния ѝм 

аргумент. Речта е структурирана по следния начин: 

• Кратко въведение   

• Оборване  

• Доразвиване на точки от вече изложени аргументи, нови примери  

• Сравнение на значението и последствията от аргументите на двете страни 

• Обобщение  

• Заключение. 

 
 

Реплай реч 

Четвъртата реч за всеки отбор се прави от първия или втория говорител. 

Нейната цел е да обобщи дебата, като го сведе до няколко основни проблема. 

Задачата на говорителя е да създаде впечатлението, че неговият отбор е доказал 

правотата си във важните точки на противопоставяне. Дебатът почти винаги се 

свежда до един или два основни въпроса и задачата на reply говорителя е да 

затвърди превъзходството на своята страна. 

Структурата на речта е следната: между две и четири основни твърдения, 

ясно разграничени и изказани. Изброяват се в началото на речта, след което се 

отделя време на всяко поотделно. В края на дебата основните проблеми рядко са 

дословно същите като първоначалните аргументи на единия или другия отбор. Не 

ги изреждайте отново – идентифицирайте точките на противопоставяне в 

течението на дебата. 

Комбинирайте подобни проблеми в едно голямо твърдение (например – 

всичко, което се е отнесло до индивидуалните права на хората, отива под една 

обща точка). 

Накрая публиката задава въпроси по темата. 

Журито и публиката дават своята оценка, както е по обявения регламент.  

Отборите се поздравяват и ръкостискат. 

Учителят прави заключителни думи и коментира дебата, какви са основните 

изводи от него. Учениците участват с коментари за наученото от дебата.  
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Приложение 1 

 

Таблица 1. Примерни позиции „за“ и „против“ изкуствения интелект  

За  Против  

Гражданите 

Изкуственият интелект ще донесе на 

гражданите по-добро здравеопазване, 

автономни коли;  

Ще улесни достъпа до информация и 

обучение.  

 

Не е гарантирана сигурността на 

предлаганите услуги и продукти, 

използващи изкуствен интелект, както и 

последващото поемането на отговорност 

за съответните стоки. Напри. ако една 

автономна кола претърпи произшествие, 

кой ще покрие щетите - собственикът, 

производителят или разработчикът на 

приложението? 

Изкуственият интелект може да прави 

стоки и услуги в големи количества, 

като има начин те да се споделят и да 

бъде ползотворно за всички, както да 

бъдат персонализирани, по-евтини и по-

трайни. 

Чия е отговорността за щети, причинени 

от устройства с изкуствен интелект?  

Изкуственият интелект дава възможност 

на машините да вършат все повече 

задачи, опасни и непривлекателни 

онерации.  

Работните места за хората ще станат по-

безопасни.  

Това ще доведе до развитието на нови 

професии. 

Хората ще бъдат съкратени или ще 

работят за все по-малко пари. Ще се 

увеличи пропастта между бедни и 

богати.  

Изкуственият интелект ще свободни 

хората от ежедневните си задължения и 

те ще се отдадат на любими занимания  

Хората ще загубят много от своите 

практически и познавателни умения, ще 

станат лениви. 
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Индустрията и бизнеса 

Изкуственият интелект може да помогне 

за оптимизиране на веригите за 

доставка, за подобряване на 

поддръжката на машини, увеличаване 

на производството, подобряване на 

качеството и обслужването на клиенти и 

спестяване на енергия. 

Навлизането на изкуствен интелект се 

очаква да доведе до изчезването на 

много професии. Макар че цифровата 

трансформация вероятно ще създаде 

много други работни места, обучението 

ще има ключова роля за развитието на 

умения, а то не е подготвено за 

предотвратяване на дълготрайна 

безработица. 

С изкуствения интелект се откриват 

перспективи за нови продукти и услуги, 

в това число в сектори, в които 

европейски компании имат силни 

позиции: зелена и „кръгова“ икономика, 

машиностроене, селско стопанство, 

здравеопазване, мода, туризъм.  

Натрупването на голямо количество 

информация в ограничен брой компании 

изкривява конкуренцията, тъй като ги 

прави по-силни и на практика 

елиминира множество конкуренти. 

Работна ръка, която не притежава 

емоции, ще спести много пари, които 

иначе биха отишли за социални 

дейности  

Не е установена отговорността при 

неочаквани решения на изкуствения 

интелект или използването им с 

нехуманни последици. 

Укрепване на демокрацията 

Данните могат да облекчат достъпа до 

информация и надзора върху 

изпълнителните органи, което да укрепи 

демокрацията в ЕС, да намали 

корупцията.  

Това ще е път за преодоляване на 

корупцията, защото много от 

механизмите, които я подпомагат ще 

изчезнат.  

Ако не е направен правилно, 

изкуственият интелект може да взема 

решения, повлияни от етническа 

принадлежност, пол или възраст при 

назначаване или освобождаване от 

работа, предлагане на заеми или при 

съдебни дела. 
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Доста злоупотреби в здравния и целия 

държавен сектор биха могли да бъдат 

предотвратени с блокчейн технологии и 

така да имаме по-ефективно 

управление. 

 

Изкуственият интелект може да се 

използва в борбата с дезинформацията 

и кибератаките и да помогне за 

вземането на решения на база на 

обективни критерии, без предразсъдъци 

и дискриминация. 

 

 Сигурност и безопасност 

Изкуственият интелект може да бъде 

използван за предотвратяване на 

престъпления и за правораздаване - 

обработката на големи масиви данни с 

помощта на него може да помогне за 

точната оценка на риска  напр. от 

бягство на затворници, да предвиди 

терористични нападения и др. 

Технологиите вече намират приложение 

от онлайн платформи за 

идентифициране на незаконно или 

непристойно поведение онлайн. 

Правото на личен живот и на 

неприкосновеност на личните данни 

също са под заплаха, например при 

използване на технологии за 

разпознаване на лица, за проследяване 

онлайн или за изготвяне на профили на 

отделни хора. 

Във военната област изкуственият 

интелект може да се използва за 

кибервойна - проникване и 

унищожаване на вражески 

информационни системи. 

Липсата на регулации на изкуствения 

интелект в оръжията може да доведе до 

изпускането на контрола от хората 

върху опасни оръжия. 
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Приложение 2 

 

Таблица 2. Оценка на членовете на журито 

 Член на журито: 

№ Критерии Точки Забележка 

1 Подготвеност за темата   

2 Верност на съдържанието   

3 Аргументираност   

4 Съответствие на защитаваните позиции   

5 Езикова култура на представянето – ясен, 

точен правилен изказ 

  

6 Оригиналност    

7 Логичност и аналитичност   

8 Убедителност   

9 Атрактивност   

10 Отношение към противника   

 ..........................   

ОБЩО:   

 

 

 


