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Антони СЛАВИНСКИ 

рез последните години сме свидетели на фундаментални промени във 

всички сектори на обществения живот, предизвикани от бързото 

технологично развитие и извършващата се конвергенция на секторите по 

телекомуникации, медии и информатика. 

Изграждането на информационната инфраструктура се превърна в една от 

основните теми на редица международни форуми по телекомуникации. От 

страна на Комитета по пощи и далекосъобщения (КПД) се осъзнава ролята на 

далекосъобщителния сектор и предлагането на широк набор от качествени нови 

телекомуникационни услуги като предпоставка за развитие на 

информационното общество. Новият закон за далекосъобщенията ще осигури 

правна рамка за либерализацията в сектора, за въвеждането на конкуренция и 

отварянето на пазарите за нови инвестиции, като по този начин ще даде тласък 

на изграждането на съвременна инфраструктурна мрежа в страната за 

въвеждането на нови технологии и услуги. 

Всички съзнаваме обаче, че изграждането на информационно общество не е по 

силите само на една институция, а може да се осъществи само със съвместните 

усилия на всички държавни и обществени органи и организации, както и на 

производителите и потребителите на услуги в сферата на информацията и 

комуникациите.  

Особено важна е ролята на образованието и на медиите за разпространението 

на идеите на информационното общество и за обучението на населението и 

особено на децата и младежите,  които да ползват новите информационни и 

комуникационни технологии, както и да съдействат за тяхното по-нататъшно 

развитие и усъвършенстване. 

Предстои да бъдат решени редица въпроси, свързани със създаването на правни 

и нормативни условия, благоприятни за разгръщане на частната инициатива, 
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стимулиращи развитието и предлагането на широк набор от нови услуги в 

областта на търговията, транспорта, здравеопазването, банковото обслужване, 

културата и др., достъпни по електронен път чрез комуникационните мрежи. 

Именно глобалният характер на проблемите, свързани с развитието на 

информационното общество, наложи създаването на специализиран орган към 

Министерския съвет - Координационен съвет, който да съгласува и да 

контролира дейността и мерките, предприемани от държавните органи и 

институции в тази сфера, както и да привлече обществените организации и 

частния сектор да съдействат за създаване на благоприятни условия за 

осигуряване на равнопоставен достъп на индивиди и общности до нови 

информационни и комуникационни услуги.  

Съобразно постановлението на Министерския съвет един от приоритетите в 

дейността на Координационния съвет е разработването на стратегия и 

национална програма за развитие на информационното общество в България. За 

осъществяването на тази задача би било полезно към Координационния съвет в 

кратки срокове да се създаде работна група за определяне на изпълнител, който 

да извърши задълбочен анализ на състоянието, свързано с изграждането на 

информационното общество в България и да подготви “Проект за стратегия и 

национална програма за развитие на информационното общество,” така че на 

следващото си заседание през есента Координационният съвет да е в състояние 

да се запознае с този документ и да го предложи на обществеността за 

обсъждане преди внасянето му в Министерския съвет. 

След приемането от страна на Министерския съвет на стратегията и 

националната програма за развитие на информационното общество от значение 

е да се създадат предпоставки за реализирането й, както и за периодичната й 

актуализация на базата на анализ на състоянието и тенденциите на развитие на 

информационното общество на международно и национално равнище. 

Според правомощията си Координационният съвет би могъл да съдейства за 

хармонизирането на различните закони и нормативни актове, които имат 

отношение към информационното общество, при отчитане на международните 

задължения на страната. 

Важно е да бъдат създадени предпоставки за балансирано развитие на 

информационните и комуникационните мрежи в страната, като особено 

внимание се обърне на регионите с по-слабо развита инфраструктура, така че да 

се избегне възникването на пропаст между отделните индивиди и общности, 

имащи достъп до информация, и тези, които нямат. В тази връзка особено 

важно е съвместно да се потърсят начини за осигуряване на достъп при 

преференциални условия на образователните и научните институции до 
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качествени съвременни информационни и комуникационни услуги, което в 

значителна степен ще допринесе за бързото развитие на информационното 

общество в страната.  

В заключение бих желал да подчертая, че развитието на информационното 

общество трябва да служи на хората, да съдейства за подобряване на техния 

начин на живот, за усъвършенстването им като личности. Затова трябва да се 

предприемат всички необходими мерки именно хората от различни възрастови 

групи, от различни слоеве на населението и професионални кръгове да 

придобият познания за възможностите, които им откриват новите 

комуникационни и информационни технологии, и да се научат да ги използват в 

ежедневието си. Едва тогава можем да кажем, че живеем в Информационно 

общество.  

                                                           

1 Доклад пред първото заседание на Координационния съвет по проблемите на 

информационното общество към Министерския съвет, 29.04.1998 год. За допълнителна 

информация вж. стр. 116.  
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