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ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

 

 УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, 

 

Избухналата епидемия в Китай и масовото разпространение на 

коронавируса COVID-19, по целия свят, постави и народа на България в позиция 

на национална отбрана. Опасността за живота на хората е напълно реална.   

Главните особености в тази опасност са: 

- COVID-19 е вирус, който до сега не е бил изследван, няма достоверни данни 

нито за характера на разпространението му, нито за методите на 

противодействие. 

- Все още няма създадени лекарства и ваксини, които да помогнат еднозначно за 

оздравяване на заболелите. 

- Свободното движение на хора и стоки между държавите по различни поводи, 

включително туризма, мултиплицирано с невъзможността за ранно 

диагностициране, спомагат за неговото лавинно разпространение. Резултатът е 

стръмно покачване на заболеваемостта. 

- Трайното запазване на разпространението на болестта би довело директно до 

сериозни и дългосрочни последици за икономиката, до срив в личните финанси 

и планове на всеки български гражданин. 

Отчитайки споменатите опасности, членовете на СОР „Атлантик“ 

приветстват предприетите от Правителството на Република България 

мерки. Ние оценяваме факта, че Правителството не само реагира бързо, 

създавайки веднага Национален Щаб от изтъкнати специалисти за овладяване на 

епидемията, но и твърдо налага препоръчаните от този щаб мерки. В условията 

на липса на достоверна информация, именно КАРАНТИНАТА е исторически 

доказаната мярка за ограничаване разпространението на пандемии до момента, 

докато огромният брой медицински специалисти, работещи по откриване и 

производство на ваксини и лекарства, ни предложат достатъчно ефективни и 

достатъчни количества ваксини и лекарства против COVID-19. 

Съществуват обаче и вътрешни опасности, които могат да редуцират 

предприетите от Правителството мерки и да усилят негативните резултати 

за всеки един от нас. Такива са: 

- Неглижирането на разпорежданията на Правителството. 

- Създаването на паника и дори параноя от враждебни на държавата ни сили, чрез 

разпространение на невярна информация. Масовото разпространение на невярна 

информация се нарича ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. Резултат от дезинформацията е 

невярна оценка от страна на хората на реалното положение в държавата, 
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недоверие в успеха на действията на Правителството, нарушаване на добрите 

здравни препоръки, увеличаване на заразяванията и смъртността, проблеми в 

снабдяването на населението със токи от първа необходимост и пр. Това се 

нарича САБОТАЖ и във военно време се наказва по военните закони. 

- Популистките призиви за даване на финансово-икономически привилегии на 

отделни лица и фирми още днес са вредни. Безспорно помощи за всички ще има, 

но с пълно право народът ни е казал „Помогни си сам, за да ти помогне и Бог!“. 

Нужно ли е да напомним, че като индивиди жизнено-важните ни нужди са 

еднакви? 

- Опитите да се забогатее спекулативно, както и базираните на същата неморална 

основа опити за спекулативно набиране на политически актив са еднакво 

осъдителни. 

 „Успехът във войната е невъзможен, ако всеки изпълнява само тези заповеди, 

които му се струват разумни и необходими.“ - Ото Кариус 

Подкрепяме също въздържането на Правителството от разходване на 

валутните ни резерви, които са нужната ни за излизане от кризата стартова 

батерия. До тях може да се прибегне след овладяване на коронавируса. 

Изказваме уважението и благодарността си към приноса за разрешаване на 

проблемите, създадени от COVID-19, на доброволците, все едно дали с пари или 

с труд. Вдъхновяващ факт е, че националните трудности раждат национална 

загриженост, национално съгласие, национални герои. 

Нашите поколения бяха пощадени от ужасите на предишните векове , като 

чума, тиф, малария и пр., изпращали в гроба до 60% от населението на Европа. 

Но това е благодарение на работата на предците ни. Да се учим от тях! 

Нека бъдем на висотата на днешния, образован, разумен, практичен и 

патриотичен българин! 

 

Нека не клатим лодката, в която е цялата нация! 

 

Врене е за патриотизъм! 

 

Време е да подкрепим правителството!  

 

„Този, който не се подчинява, не може да заповядва“ (Бенджамин Франклин) 

 

 

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“ 

https://www.crossroadbg.com/oto-karius.html
https://www.crossroadbg.com/bendjamin_franklin.html

