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Резюме на резултатите от публичната консултация относно бъдещето на роботиката и 

изкуствения интелект (ИИ) с акцент върху гражданскоправните норми 

1. Цялостен контекст на публичната консултация относно роботиката и изкуствения 

интелект 

През януари 2017 г. Европейският парламент прие доклад относно 

гражданскоправните норми за роботиката, съдържащ препоръки към Комисията 

относно гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103 (INL); докладчик – Мади 

Делво (S&D, Люксембург). В доклада членовете на Европейския парламент настойчиво 

приканват Европейската комисия да приеме законодателство, с което да се изяснят 

въпросите, свързани с отговорността. Освен това те предлагат доброволен етичен 

кодекс за поведение на изследователите и проектантите в областта на роботиката, за 

да се гарантира, че те работят съгласно правните и етичните норми и проектирането и 

използването на роботи се извършва при зачитане на човешкото достойнство. Освен 

това Парламентът поиска от Европейската комисия да обмисли създаването на 

Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект. 

Въз основа на доклада парламентарната комисия по правни въпроси (JURI) реши да 

проведе публична консултация специално относно бъдещето на роботиката и 

изкуствения интелект с акцент върху гражданскоправните норми. Целта на тази 

консултация беше да се предизвика широк дебат с участието на широк кръг 

заинтересовани страни и да се потърсят становища относно начините за справяне със 

сложните етични, икономически, правни и социални въпроси, свързани с новостите в 

областта на роботиката и изкуствения интелект. 

Публичната консултация се проведе между 8 февруари и 1 юни 2017 г. на всички 

официални езици на ЕС и беше отворена за всички желаещи да участват от целия свят. 

Публичната консултация беше съставена от два отделни въпросника, адаптирани към 

съответните групи участници: един за широката общественост (15 въпроса) и един за 

специалисти, който включваше 17 общи и 47 незадължителни въпроса, свързани със 

специфични области на политиката. Консултацията съдържаше въпроси с избор от 

няколко отговора и отворени въпроси, така че гражданите, предприятията и 

организациите да могат да изразят по-задълбочени становища. 

Консултацията беше проведена с помощта на Opinio – софтуер за извършване на 

проучвания, хостван в центъра за данни на Европейския парламент. Opinio беше 

използван за публикуването на консултацията, за събирането на отговорите на 

заинтересованите страни, за обработката на данните и изготвянето на поредица от 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//BG
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доклади, които са на разположение на 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. Всеки доклад съдържа 

списък на въпросите, включени в проучването, и резюме, придружено от подробни 

статистически данни. Отговорите със свободен текст също са публикувани, ако 

участникът е разрешил на Парламента да направи това. 

2. Основни статистически данни за участниците в консултацията 

В консултацията се включиха почти 300 участници. Съгласно съответните правила за 

защита на данните, на участниците бяха дадени следните възможности: 

 Публикуване на приноса им заедно с лична информация; 

 Анонимно публикуване на приноса (без име на лицето/организацията); 

 Непубликуване, но използване на приноса за статистически и аналитични цели. 

Таблица 1: Най-общо представяне на получените отговори 

 Физически 
лица 

Публични 
органи или 
международ
ни 
организации 

Организации 
или 
дружества 

Общо 

Анонимно 
публикуване 

100 0 5 105 

Публикуване заедно с 
лична информация 

97 1 29 127 

Непубликуване 62 1 3 66 

Общо 259 2 37 298 

259-те становища, получени от физически лица, се разпределят географски, както 

следва: 

 Участници от 23 държави – членки на ЕС, и Норвегия. Най-активните участници 

са от Германия, Франция и Испания съответно с 86, 35 и 28 отговора. 

 Получени са 12 отговора от държави извън ЕС (Канада, Колумбия, Сърбия, 

Южна Корея, Шри Ланка, Швейцария, Турция и САЩ). 

По-голямата част от участвалите в консултацията са на възраст между 25 и 54 години 

(78%), като 42% са на възраст между 25 и 39 години. Само 9% са на възраст между 15 и 

24 години и една съвсем малка част заявяват, че са на възраст над 65 години (3%). 

Повечето участници (72%) са от мъжки пол; едва 27% – от женски; (1% не са пожелали 

да посочат пола си). Мнозинството от участниците посочват равнище на образование, 
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съответстващо на магистърска степен или по-високо (65%). Освен това 42% са заявили, 

че имат професионален или образователен опит извън своята държава на произход. 

39-те становища, получени от организации, се разпределят както следва: 

 2 от публични органи или международни организации; и 

 37 от организации или дружества, от които 20 са вписани в Регистъра за 

прозрачност. 

Участвалите 37 организации се разпределят както следва: 

 8 дружества/МСП/микропредприятия/еднолични търговци; 

 7 неправителствени организации; 

 6 промишлени асоциации; 

 5 мозъчни тръста и 5 консултантски и адвокатски кантори; 

 1 научна институция; 1 медия; 1 професионален съюз; 

 2 не са посочили точно; и 

 1 не е отговорила. 

По отношение на географското разпределение, отговори постъпиха от 13 държави – 

членки на ЕС (т.е. заинтересованите страни бяха помолени да посочат къде са 

установени и/или къде извършват своята дейност). Най-активните държави членки са 

Белгия, Франция, Испания и Нидерландия със съответно 25%, 17%, 11% и 8% от общия 

брой на становищата. 

Освен това 12 участници обявяват, че представляват група с място на стопанска 

дейност в повече от една страна, като 11 от тях заявяват, че извършват дейност и извън 

ЕС. 

Като цяло участниците в консултацията представляват широк спектър от стопанската 

дейност – от микропредприятия до мултинационални дружества с 500 или повече 

служители. 

Таблица 2: Големина на дружествата 

Брой на служителите % от участниците 

1 – 9 44 

10 – 49 28 
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50 – 249 6 

250 – 499 3 

500 или повече 19 

Също така отговорите са доста представителни за широк спектър от дейности. 

Обхванати са сектори като информацията и комуникациите, научните и техническите 

области, финансите и застрахователното дело, транспорта, здравеопазването, 

образованието, недвижимите имоти, хотелиерството и ресторантьорството, 

строителството, както и доставките на електроенергия/газ/вода.  

3. Преглед на становищата, изразени от индивидуални заинтересовани страни 

Като цяло участниците в консултацията имат положителна нагласа към роботиката и 

изкуствения интелект.1 Запитани за мнението им относно роботиката, общо 79% от 

участниците заявяват, че имат положителна или много положителна нагласа, а само 

3% имат отрицателно или много отрицателно мнение. Аналогично е и отношението 

към изкуствения интелект, което като цяло е положително (68%) и едва 7% от 

мненията за него са отрицателни. 

Таблица 3: Отношение към роботиката и изкуствения интелект, изразено в % от 

участниците 

 Роботика Изкуствен интелект 

Много отрицателно 1 2 

Отрицателно 2 5 

Нито положително, нито 
отрицателно 

17 22 

Положително 47 40 

Много положително 32 28 

 

Въпреки че като цяло нагласите са положителни, в своите позиции анкетираните 

правят и по-нюансиран анализ. Например, от една страна, значително мнозинство 

участници смятат, че технологиите ще изискват внимателно управление, а роботиката 

ще е особено полезна при трудните и опасните професии (92%), както и че ще осигури 

ефективни методи за транспорт и доставка (71%); от друга страна, някои анкетирани 

изразяват опасения, че роботиката ще доведе до съкращаване на работни места (34%) 

или ще породи неравенство в обществото (18%). 

                                                 
1 По-подробно представяне с графики и таблици на становищата, изразени от индивидуални 

заинтересовани страни, има в PowerPoint презентацията (само на английски език) на уебсайта на 

комисията по правни въпроси на Европейския парламент на адрес: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html 
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Таблица 4: Как участниците гледат на роботиката (в %) 

 Напълно 

съгласен 

Съгласе

н 

Нито 

съгласен

, 

нито 

несъглас

ен 

Несъгла

сен 

Напълно 

несъглас

ен 

Технологиите изискват 

внимателно управление 

57 35 4   

Необходима при трудните 

или опасните професии 

57 35 5   

Ефективен метод за 

транспорт/доставка 

37 34 13 9  

От полза за обществото, тъй 

като помага на хората 

34 49 11   

Съкращава работни места 9 25 31 25 9 

Създава неравенство 5 13 21 32 24 

 

Едно от най-големите опасения във връзка с изкуствения интелект остава 

неприкосновеността на личния живот. Действително около 52% от анкетираните 

посочват това, докато едва 29% смятат, че изкуственият интелект е заплаха за 

човечеството, а 16% гледат на него като заплаха за основните човешки права. 

Преобладаващото мнозинство индивидуални заинтересовани страни (90%) смятат, че 

развитието в областта на роботиката и изкуствения интелект трябва да бъде 

регламентирано; 6% са против тази идея, а 4% нямат определено мнение. Тези, които 

са за предприемането на горепосочените законодателни действия, наред с другото, 

посочват необходимостта да се разгледат опасенията, свързани с етиката, човешките 

права и неприкосновеността на личния живот, както и необходимостта от избягване на 

доминантна позиция в сферата на промишлеността. 

Сред привържениците на регулаторния подход решително мнозинство (96%) 

предпочитат действия на ниво ЕС или в международен план вместо на равнището на 

държавите членки (4%). Доводите в подкрепа на регулаторни действия на такова по-

широко равнище се свързват, наред с другото, с необходимостта: 
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 да бъдат защитени европейските ценности (по-специално защитата на данните, 

неприкосновеността на личния живот и етиката); 

 да се гарантира конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб; 

 да се гарантира водещата роля на ЕС като определящ стандартите в рамките на 

международните форуми; 

 да се избягва „надпреварата за достигане на най-ниски равнища“ и да се 

утвърждава лоялната конкуренция в рамките на вътрешния пазар. 

По отношение на националното равнище анкетираните смятат също, че ЕС е по-

ефективен не само в областта на законодателството, но и при гарантирането на по-

добро прилагане на приетите разпоредби. 

Участниците в консултацията смятат, че регулаторни действия на ниво ЕС са най-

наложителни в специфични сектори на отделни области – от автономните превозни 

средства до медицинските роботи, роботите, полагащи грижи, дроновете. 

Тези, които са против законодателните действия, изтъкват трудностите при 

регулирането на новите технологии и твърдят, че регулирането ще окаже отрицателно 

въздействие върху конкурентоспособността, иновациите и креативността. 

Таблица 5: Преглед на предимствата и недостатъците на регулирането според 
заинтересованите страни 

Положителен отговор Отрицателен/друг отговор 

Избягване на злоупотреби в 
промишлеността 

Трудно е или е твърде рано да бъдат 
регулирани нововъзникващите 
технологии 

Необходимост от разглеждане на 
опасенията, свързани с етиката, правата 
на човека, защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот 

Регулирането вреди на 
конкурентоспособността 

Необходимост от определяне на общи 
норми за промишлеността, с оглед на 
постигането на сигурност  

Регулирането пречи на иновациите и 
творческия подход 

Защита на потребителите Скептицизъм по отношение на всякакво 
регулиране/необходимост от 
ограничаването му до общи принципи 

 
4. Преглед на становищата, изразени от организации и дружества 

Участниците бяха помолени да направят оценка на потенциалното въздействие на 

роботиката и изкуствения интелект върху техните организации. Като най-

непосредствени последствия са посочени промените в естеството на работата (20%) и 

възможността за генериране на нови продукти/услуги (20%), наред с промените в 
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организационните структури и бизнес моделите (14%). Освен това 15% от 

анкетираните смятат, че роботиката и изкуственият интелект ще създадат нови 

възможности за предприемачите. 

Според заинтересованите страни най-важните пречки/препятствия, които пречат на 

пълноценното развитие на роботиката и изкуствения интелект, са: 

 човешките ресурси, т.е. уменията и подготвеността на служителите (20%); 

 обществените нагласи към тези новости и степента на приемането им от 

обществеността (14%); 

 техническите въпроси, свързани с тестването и приложението на технологиите 

(13%); 

 техническите въпроси, свързани с развитието на технологиите (12%). 

В по-малка степен като пречки се възприемат и правните рамки на национално 

равнище (10%) и на ниво ЕС (8%). 

Ако се налага ЕС да предприеме действия за насърчаване на иновациите, 

производителността и конкурентоспособността в световен мащаб в областта на 

роботиката и изкуствения интелект, анкетираните смятат, че със сигурност от полза ще 

бъдат по-добрата финансова среда за инвестициите (17%) и по-добрата регулаторна 

рамка (21%). По отношение на регулаторната рамка някои заинтересовани страни 

посочват, че ЕС следва да избягва ненужната бюрокрация и да бъде гъвкав (т.е. 

регулаторна рамка следва да се разработва във връзка с конкретни технологични 

приложения, вместо да предлага всеобхватни общи разпоредби, обхващащи всичко от 

областта на изкуствения интелект/роботиката). 

Анкетираните смятат, че действията на равнище ЕС ще добавят стойност към 

действията на национално равнище, тъй като по този начин ще спомогнат да се 

избегнат разнородните национални стандарти (17%), да се подобри защитата на 

основните права и етичните правила (14%) и да се улеснят трансграничните 

възможности за бизнес (11%). Освен това финансирането от ЕС се разглежда като 

полезно за подпомагането на иновативни научноизследователски проекти (15%), 

разрастването на малките дружества (13%) и за укрепването на трансграничното 

сътрудничество между изследователите и индустрията. 

Заинтересованите страни бяха запитани и за мнението им относно потенциалното 

въздействие, което развитието на роботиката и изкуствения интелект може да окаже 

върху тяхната дейност. Като цяло очакванията са доста положителни. 

Заинтересованите страни смятат, че крайните потребители ще получат изгоди – наред 
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с другото – от допълнителна стойност по отношение на ефективността (11%), от нови 

видове стопанска дейност (11 %), както и че ще се ползват от по-качествени услуги 

(10%). Същевременно някои анкетирани изразяват опасения във връзка с 

потенциалните отрицателни последствия за неприкосновеността на личния живот (6%) 

и основните права (6%), както и във връзка с недостига на необходима 

висококвалифицирана работна сила (4%). 

Според заинтересованите страни, промишлените отрасли, в които ще бъде 

наблюдаван най-бързият икономически растеж в краткосрочен план (през следващите 

три до пет години), ще са логистиката и транспортът (19%), здравеопазването (14%), 

производството (13%), роботите за широко потребление, като например тези, 

използвани като домакински уреди, образованието (13%), финансовите услуги (10%). В 

рамките на тези отрасли, основните области на политиката, в които се налага най-

неотложна намеса на ниво ЕС, са автономните превозни средства (29%), медицинските 

роботи (16 %), дроновете (13%), както и технологиите за „поправяне“ и „укрепване“ на 

отделни части на човешкото тяло (13%). И накрая, аспектите, които трябва спешно да 

бъдат разгледани, включват правилата за отговорността (21%), свързаността, 

интелектуалната собственост и потоците от данни (20%), както и етиката (19%). 

Ако се разгледат отговорите, дадени както от физически лица, така и от организации, 

отговорността в най-голяма степен поражда най-големи опасения (51% смятат, че това 

ги засяга в голяма степен, 30% – че това ги засяга, а 19% изразяват неутрално мнение 

или смятат, че това не ги засяга). Когато обаче им бъде поискана оценка на настоящата 

регулаторна рамка на ЕС във връзка с отговорността, и физическите лица, и 

организациите дават доста нееднородни отговори. Около 38% от запитаните отговарят, 

че не са необходими никакви промени; 18% заявяват обратното (т.е. необходими са 

съществени промени в настоящата рамка); 21% считат, че са необходими известни 

промени както по отношение на договорната, така и на извъндоговорната отговорност; 

14% пък предпочитат незаконодателен инструмент, който да допълни съществуващата 

рамка. 

По-конкретно, заинтересованите страни бяха запитани дали биха подкрепили 

регулирането на „умните“ роботи, или не: 

 общо европейско определение за „умни“ роботи и какви елементи да съдържа 

едно такова определение; 

 регистрационна система на равнище ЕС за усъвършенствани роботи и как би 

трябвало да изглежда тя; 

 рамка на ЕС за социално и етично технологично развитие. 
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Анкетираните бяха запитани какви принципи следва да бъдат спазени, ако на равнище 

ЕС бъдат създадени ръководна етична рамка или кодекс за поведение за инженерите 

в областта на роботиката. Според получените отговори ненанасянето на вреди – 

доктрината „на първо място, не нанасяй вреда“, според която роботите не трябва да 

вредят на хората – е най-важният принцип, следван от отчетността – предвиждане и 

отчитане на социалните, екологичните и здравословните импликации, които 

роботиката може да наложи на сегашното и на бъдещите поколения, както и 

безопасността. 

Мнозинството от отговорилите (около 60%) са против изработването на специален 

правен статут за роботите. Заинтересованите страни не виждат необходимост от 

създаването на схема за задължително застраховане срещу вреди, причинени от 

автономни роботи, нито на задължителен застрахователен и компенсационен фонд. 

Що се отнася до необходимостта от действия на ЕС във връзка със свързаността, 

правата върху интелектуалната собственост и потоците от данни, реакциите на 

заинтересованите страни са смесени. Според организациите ЕС следва приоритетно да 

разгледа: свободното движение на данни, взаимосвързаните роботи и мрежовата 

сигурност при изкуствения интелект, защитата на личните данни и неприкосновеността 

на комуникацията между хората, роботите и изкуствения интелект. 

 
5. Резултати от консултацията и следващи стъпки 

Резултатите от консултацията ще помогнат на Европейския парламент да разгледа 

етичните, икономическите, правните и социалните въпроси в областта на роботиката и 

изкуствения интелект за граждански цели. Освен това те биха могли да помогнат на 

Парламента да определи възможните следващи стъпки и бъдещи политики на 

равнище ЕС, включително по целесъобразност евентуалното преразглеждане на 

действащите хоризонтални и/или секторни законодателни актове на ЕС или 

приемането на ново законодателство. 

Следва да се има предвид, че получените мнения не представляват официалната 

позиция на Европейския парламент и неговите служби. Затова те не предопределят 

бъдещото решение на Европейския парламент за това дали да бъде предложено 

законодателство в тази област или за предприемането на други подходящи действия. 

Резултатите от публичната консултация със заинтересованите страни ще бъдат 

включени и в предстоящия доклад на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 

относно цената на отказа от действия на европейско равнище в областта на роботиката 

и изкуствения интелект, който се очаква да бъде публикуван през октомври 2018 г. и 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/home.html
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който ще бъде достъпен на уебсайта на мозъчния тръст на Европейския парламент: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/search.html?contributor=eava. 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/search.html?contributor=eava

