ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
В края на 2012г. УС на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/
стартира собствен проект в интернет, свързан с националната сигурност – виждания, факти,
предложения, позиции... Със съдействието на експерти от различни области на сигурността в
страната беше направено задание, което със собствени сили реализирахме технически и в
началото на 2013 пуснахме в действие http://securitydecisions21.org/. Реално направихме една
трудоемка интелектуална инвестиция в интернет с идеята да подскажем стойностите на добрите
решения и да наложим почерка на коректните изказвания и отношения към проблемите. Защото в
социалните мрежи и групи днес тържествуват грубостта, противопоставянето, крайните оценки и
на практика се стига до значими минуси за облика на нацията ни.
В развитите държави социалните мрежи вече се наричат социални медии. Нашият продукт
http://securitydecisions21.org/ все няма подобни претенции, защото темповете на развитие са
съобразно ситуацията в силовите ведомства и процесите в държавата, диктувани от водещите
политически сили. На този етап не допускаме никакви пристрастия, защото сме убедени от
потребността АКИС да е на значима дистанция от политическите интриги, довели и армията до
състояние, което избягваме да коментираме директно.
Вече пета година АКИС залага на патриотичното възпитание. Имаме предвид най-вече
влизащите/читателите/в нашия сайт, които са около 300-400 дневно. Анализът на
сприятеляванията на определени лица със сайта /те са около 2000 за една година/ сочи, че 48% са
жените и 52% са мъжете. Този факт е изненадващ за нас, но го обясняваме с широкия спектър на
вижданията за национална сигурност, които излизат от приоритета ни към МО и МВР например.
Любопитен е и факта, че около 15% от сприятеляванията са с българи, работещи или учещи зад
граница.
През 2013г. хвърлихме усилия за популяризирането на сайта в Интернет. Направихме го без
съдействието на външни фирми за реклама. Всеки ден по 4-5 часа наш специалист работеше по
темата. През него минаваха всички материали за публикуване, т.е. директното писане в сайта на
АКИС не е позволено. Планираме през април да включим още една техническа опция – за всяка
публикация да получават съобщение определен кръг от читатели. Те ще могат да да допълват
списъка на базата на собствените си виждания и приятелства. Нашето намерение е да изградим
една стройна структура от проверени хора, които да бъдат възпитателното ядро на АКИС. Извън
него ще привличаме всеки, който желае да чете и да ни изпраща мненията си с идеята да го
приобщаваме след време към групата. Прогнозата е, че до края на 2014г. ние можем да имаме
сериозни контакти в мрежата с около 4000 души, наши стабилни привърженици в мрежата.
За останалите, които също ще възпитаваме в името на националната сигурност, е трудно да се
каже колко ще бъдат. В най-скромния случай те ще са още 4000 души до края на тази година.
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