
ПРИЗИВ 
на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ в подкрепа на  мерките по 

предпазване на населението на страната от пандемията COVID-19 

 

КЪМ ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ, 

КЪМ ВСИЧКИ РАЗУМНИ БЪЛГАРИ, 
 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА) високо оценява и подкрепя 

предприетите мерки на Правителството в навечерието на Великденските празници, 

продиктувани от анализа и експертната оценка на Националния оперативен щаб 

(НОЩ)  , като изключително важни за съхранението на нашата нация в дните на 

тази ужасна пандемия, завладяла целия свят!  

Ограничаването на  пропускателния режим на столицата за граждани, като най-

масово огнище на COVID-19, е в резултат от безнравственото и изключително 

нагло и нелоялно към другите хора отношение на една  част от населението на 

столицата , не спазваща съветите на Националния оперативен щаб и разпоредбите 

на Правителството. Тази част, смята себе си за недосегаема и не подвластна на 

общоприетите норми и режим на поведение в настоящия период, интересува се  

единствено от собствените си прищявки. Тя поставя на изключителен риск 

здравната система, силите на реда, ангажираните хора в малкото съхранено 

материално производство, търговия и услуги, възрастните хора, децата и 

обикновените гражданите. За да не страдаме всички, трябва да сме изключително 

критични към действията на подобни своеволни индивиди! 

За много голямо съжаление започнаха да се появяват и недобросъвестни , 

„загрижени“ политици и „артистични“ критици, които необосновано  критикуват 

действията на Правителството, преследвайки прозиращи болни политически 

амбиции и прокарвайки чужди хибридни идеи.  Те примитивно се противопоставят 

на всичко, направено досега за защита от COVID-19, ползват нашите национални и 

религиозни идеали, зад които  прикриват собствената си некомпетентност, 

подиграват се и злоупотребяват с наивността и страха на обикновените хора. 

Обещанията им за виртуални социални помощи за чужда сметка не могат да бъдат 

еквивалентни с реалните обещания за запазване на здравето, след спазване на 

определени изисквания. Да се прави политика в криза, когато  е необходимо 

обединяване на усилията, е равносилно на дезертьорство при война!   

Много от тези политически личности дори не се замислят , че тази пандемия ще 

трансформира света в позиция да се оценяват не сладката приказка, анализи и 

обещания на политици, интелектуалци, журналисти, медии и пр., а получените 

резултати от извършваните дела.  Обикновения човек знае кои от тях да възприеме 

като правилни.             

Като резултат на превантивно взетите мерки от Правителството за поставяне под 

карантина на лица със съмнение за носители на болестта и естествената 

самоизолация на селата, земеделското ни население засега оцелява.  Това  се 

потвърждава от факта, че нивото на заразата там се разпространява сравнително 

бавно в сравнение с големите административни центрове. По информация от НОЩ 

все още много заболели от COVID-19 в малките населени места няма.  Но там 

липсва силна, адекватна и навременна  медицинска помощ и заболяването на 

един  може да повлече цяло населено място за кратко време.  



СОР „Атлантик“ апелира в този труден за страната ни момент към  Правителството 

да  не  се поддава на провокация за „облекчения“, давани му като предложения, 

дори и от негови членове, и да не допуска „безсмислено заразяване“ на хората 

от  малките населени места.  

Не трябва да се поддаваме на провокации, които непрекъснато атакуват 

единствената ни засега защитна стена, предпазваща ни от безмилостния вирус 

COVID-19 – КАРАНТИНАТА! Използваният лукав подход на политически 

елементи, че ни чака глад, и присъединените към тях  „пророци“, които 

емоционално ни обясняват, че ако не си отгледаме собствена продукция, ще умрем 

от глад, не подлежат на здрава логика. Нека да оставим тези, които досега са ни 

хранели – нашите сънародници от провинцията, безопасно да си свършат 

земеделската работа.  

Масовото допускане на собственици на дворни места и вили до тях, под предтекст  

да сеят и отглеждат зеленчуци и плодове за лично ползване, на този етап от 

разпространяване на вируса, е вредно . Това би довело до много по-големи рискове 

за страната, отколкото са личните ползи на някого! Рискуваме да посегнем 

несъзнателно на най-важния елемент на нашата национална сигурност – здравния 

статус на населението!   

Разликата между хората  от градовете, които ще създават продукция за лично 

ползване по вили и дворни места, където не живеят по адресна регистрация, и 

селскостопанските работници, обработващи масивни терени около населените 

места, е огромна. Селскостопанските работници излизат от едно място, после са на 

открито и се връщат пак в същото населено място, като в повечето случаи не 

преминават през други населени места. Обратното - собствениците на вили и 

дворове в селата или другаде, които не живеят там, обикновено минават през 

няколко населени места и опасността от РАЗНАСЯНЕ НА ЗАРАЗАТА Е 

ОГРОМНА. Точно след такова, масово ходене по села и вилни зони ни грози 

опасността ДА ЗАБОЛЕЕ СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, последствието от което 

наистина може да стане недостиг на земеделска продукция. 

Нека опазим земеделците си здрави ! 

Никакви външни лица да не ходят по селата докато трае карантината! 

Господ си има грижата поне част от плодовете в дворните места да се запазят, а 

след карантината може да се сеят късни сортове. 

Нека да останем по домовете си по време на Великденските празници и да се  

помолим от там!  

Нека не се подвеждаме по призивите на компрометирани личности, правейки 

нелепи сравнения с Бог.  

Господ е милостив и ще ни прости, защото вижда страшната участ, сполетяла 

неговите чеда!  

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ 

СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!  

 

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ    


