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Координационен съвет по проблемите на 

информационното общество 

 края на ХХ век се ускоряват промените в икономиката, културата, 

общественото развитие, международните отношения и начините на 

противоборство. В основата на голяма част от тези промени са революционните 

изменения в информационните технологии. При това темповете на развитие на 

информационните и комуникационните технологии продължават да нарастват, 

а глобалното им влияние става все по-осезаемо. 

През осемдесетте години учените потърсиха нови модели за обяснение на 

настъпващите промени. Най-голяма популярност придобиха концепцията за 

Третата вълна на Алвин Тофлър и идеята за Информационното общество. В 

рамките на Европейската общност особено значение придоби вторият модел, 

най вече чрез разработките и публикациите на групата Бангеман.  

Концепцията за развитие на информационното общество има фундаментален 

характер, а приложението й е невъзможно без всеобхватна подготовка на 

обществото. За да отговори на това предизвикателство, Министерският съвет на 

Република България с Постановление 40 от 17 февруари 1998 г., публикувано в 

Държавен вестник, брой 22 от 24 февруари, създаде Координационен съвет по 

проблемите на информационното общество.  

Координационният съвет (КС) е специализиран орган, който подпомага 

Министерския съвет при определянето на националната информационна 

политика. За тази цел му се възлагат редица задачи, включително да разработва 

и предлага за приемане от Министерския съвет стратегия и национална 

програма за развитие на информационното общество в Република България, да 

организира дейността на държавни органи и организации по въпросите на 

информационното общество, да дава становище по законопроекти и да 

предлага изменения в нормативни актове във връзка с международните 

задължения на страната, свързани с информационното общество.  

Координационният съвет отчита дейността си пред Министерския съвет. Той се 

председателства от заместник министър-председателя Евгений Бакърджиев. 

Негови заместници са министърът на държавната администрация Марио 

В 
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Тагарински и председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения (КПД) 

Антони Славински. В състава му влизат заместник министри, първият 

заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия, заместник-

председатели на комитети, ръководители на институти и ръководителят на 

Пресслужбата на Министерския съвет.  

На 29 април 1998 г. КС проведе своето първо заседание. За секретар на КС, 

който да осъществява оперативното обслужване, бе избран г-н Иван Таушанов, 

заместник-председател на КПД.  

Координационният съвет реши към КПД да бъде създадена междуведомствена 

експертна работна група. КС задължи работната група да изготви задание за 

изработване на ―Проект за стратегия и национална програма за развитие на 

информационното общество в Република България.‖ След съгласуване на 

заданието с представените в КС ведомства работната група ще проведе конкурс 

за избор на изпълнител. КПД ще бъде възложител на задачата, а финансирането 

на проекта ще бъде осигурено от предвидените за тази цел средства във фонд 

―Национална съобщителна система.‖ 

Решено бе още Председателят на КС да покани г-н Мартин Бангеман, Комисар 

по въпросите на промишлеността, информацията и телекомуникационните 

технологии към Европейския съвет, да посети България. КС ще бъде представен 

на ―Bulgaria High Tech Forum,‖ който се организира от Агенцията за 

чуждестранни инвестиции през юни 1998 г. в София. По време на форума ще 

бъде организирана Кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени инициативи за 

развитие на информационното общество в България, икономически и 

технически предпоставки, правни проблеми и други аспекти на 

инвестиционните процеси. Следващото обсъждане с участие на правителствени 

и неправителствени организации, частния бизнес и академичните среди ще бъде 

проведено през  септември. 

До края на тази година са планирани още две заседания на КС. Предвижда се в 

началото на октомври да се приеме проект на ―Стратегия и национална 

програма за развитие на информационното общество‖ и програма за 

провеждане на широка обществена дискусия. Резултатите от дискусията ще 

бъдат обсъдени на заседанието през декември, стратегията и националната 

програма ще бъдат внесени в Министерския съвет и ще се приеме план за 

работа на КС през 1999 г. 

За осигуряване на широко обществено участие още на етапа на подготовка на 

задание за изготвяне на проекта, в средствата за масово осведомяване бе 

разпространена покана към всички заинтересовани. Предстои пускането и на 

Web страница на Съвета. Адресът и ще обявим допълнително.  
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