РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

Първа среща на Обществения съвет
по интернет управление и ИКТ

14 януари 2020

Дневен ред
Модератор- Даниела Пешева- и.д.директор на дирекция ИТ
1. Откриване от заместник-министър Андреана Атанасова
2. Правила за устройството и дейността на Обществения съвет
3. Изпълнение на Споразумението между Имена.БГ АД и МТИТС
4. Интернет управление в Цифрова България 2025

5. Информация от участието на МТИТС във форумите по интернет управление
6. Сигнали
•

DNSSEC инцидент с домейните .бг и .bg

•

Мерки за либерализиране и модернизиране на българския домейн регистър

•

Сигнал във връзка с услугата е-поща на сайта дир.бг

7. Разни
•

Ден за детска безопасност в интернет (11 февруари 2020)

•

Предложение за патент от инж. Койчо Митев

Национална програма
“Цифрова България 2025”


Приети с РМС № 730 от 5 декември 2019 година



Приоритет 6: Интернет управление


Цел 14 – Управление на българските домейни от високо ниво в
интерес на обществото и превръщането им в предпочитано
място за регистрация от страна на български граждани и
организации



Цел 15 – Безопасен интернет за деца

Обосновка
TLDs, използвани от общинските
администрации
org

Използвани поддомейни от
общинските администрации
yahoo.com gmail.com
dir.bg

net info

com
eu
mail.bg
abv.bg

bg

Информацията е на база на изследване на 238 общински имейл адреса

Екзотични примери


byala.bg (Русенска област) и byala.org (Варненска област)



icon.bg (Нови Пазар)



atlantis.bg (Искър)



pnet.pasat.bg



vt.bia-bg.com



etropolebg.com



gocenet.net



obstr at abv.bg



obstina at abv.bg



obshtinadb at abv.bg



top.grad at abv.bg



sap_oba at abv.bg



…

Столична община
Примери:


sofia.bg



so-vazrajdane.bg



so-izgrev.bg



poduiane.info



so-nadejda.com



so-oborishte.com



sredec-sofia.org



so-slatina.org



studentski-so.org

Цели

Цел 14. Управление
на българските
домейни от високо
ниво (.bg и .бг) в
интерес на
обществото и
превръщането им в
предпочитано място
за регистрация на
имена от страна на
български граждани
и организации.

Цел 15 Безопасен
интернет за деца

Мерки /дейности

Срок за
Очаквани резултати
реализация
ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ

Финансиране

Отговорни
Индикатори за изпълнение
институции

1.Ефективна
Не е
политика за
необходимо
имената на
домейните,
използвани от
административните
органи.

Май 2020

Повишаване на посещаемос
тта на
официалните страници на
държавните институции, която е
изключително ниска.

Брой на одобрените
ДА ЕУ
наименования на домейни и
поддомейни, използвани от
административните органи, в
съответствие с Чл. 47 от
Наредбата за общите
изисквания към
информационнитесистеми,
регистрите и електронните
административни услуги,
приета с ПМС №3 от 2017 г.

2.Съблюдаване на Не е
обществения
необходимо
интерес в
управлението на
националните
домейни от високо
ниво (ccTLDs).

Май 2020

Нарастващ интерес за регистрация на
имена от страна на български граждани и
организации. Намаляване на цените на
предлаганите услуги.
Прозрачност и отчетност в управлението
на ccTLD.

Подписване на Меморандум МТИТС
за сътрудничество с
Регистъра на домейна от
високо ниво .bg План за
действие при ситуация на
криза с националните
домейни от първо ниво Брой
на регистрираните имена в
домейните .bg и .бг.
Създаване на Форум за
МТИТС
дискусии по въпросите на
интернет
управлението към МТИТС с
активното участие на всички
заинтересовани страни.

3.Сътрудничество Не е
по въпросите на
необходимо
интернет
управлението–
създаване на
работещ модел на
управление на
всички
заинтересовани
страни
(мултистейкхолдър
модел).

Февруари
2020

Ефективна политика по въпросите на
интернет управлението.

Форуми за интернет управление


Internet Governance Forum (IGF)
IGF 2019 „Един свят. Една мрежа. Една визия” – Берлин, Германия
IGF 2020 „Обединен интернет” – 2-6 ноември, Катовице, Полша



European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG)

EuroDIG 2019 „Сътрудничество в цифровата ера” - Хага, Холандия
EuroDIG 2020 „Към устойчиво управление на интернет” – 10-12 юни,Триест, Италия


South Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG)
SEEDIG 2019 “Надежден интернет за всички” – Букурещ, Румъния
SEEDIG 2020 – месец май, Молдова

Сигнали


DNSSEC инцидент с домейните .бг и .bg



Мерки за либерализиране и модернизиране на
българския домейн регистър



Сигнал във връзка с услугата е-поща на сайта dir.bg

Разни


Ден за детска безопасност в интернет (11 февруари 2020)



Предложение за патент от инж. Койчо Митев

Благодарим за участието!

