From:
Sent:
To:
Subject:

Ro Jy <rojy1f@abv.bg>
Friday, November 20, 2020 00:16
Относно: "Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република
България"

Становище на групата "Stop5G Bulgaria" изразяващо мнението на 76 000 Български граждани!
Относно: "Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България"
Становище: Позовавйки се на принципа за предпазливост, забрана на 5G и следващи поколения мобилни
технологии, до доказване на безопасноста им върху хората и заобикалящата ни околна среда! Устойчивост и
възстановяване чрез гарантирано опазване здравето на гражданите.
Кратка обосновка.
*Извадка от:
Конституция на Република България
Чл. 1.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите,
предвидени в тази Конституция.
Чл. 4.
(2)
Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за
свободно развитие на човека и на гражданското общество.
Чл. 15.
Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и
разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
Чл. 18.
(3)
Държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на
геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
Чл. 28.
Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл. 29.
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено
съгласие.
Чл. 52.
(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
Чл. 55.
Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти
и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.
https://www.parliament.bg/bg/const

*„Представените резултати ясно показват, че потенциалните нива на радиация, които ще бъдат достигнати при
разгръщането на 5G мрежи, не отговарят на всички гореспоменати граници на експозиция. Това предполага, че
5G мобилните мрежи все още не могат да бъдат класифицирани като безопасни за обществеността и изисква
сериозни съображения, преди да се използват mmWave комуникации за 5G мрежи, предвид потенциалните вреди,
които биха могли да нанесат на обществеността. "
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“The presented results clearly show that the potential radiation levels that will be reached upon the roll out of 5G
networks do not comply with all of the aforementioned exposure limits. This suggests that 5G mobile networks can not
yet be classified as safe for the public, and demands serious considerations before using mmWave communications for
5G networks, given the potential harms it could afflict on the public.” https://ieeexplore.ieee.org/document/9221314
IEEE, асоциация, посветена на развитието на иновациите и технологичните постижения в полза на човечеството,
е най-голямото техническо професионално общество в света.То е предназначено да обслужва професионалисти,
участващи във всички аспекти на електрическата, електронната и компютърната сфери и свързаните с тях
области на науката и технологиите, които са в основата на съвременната цивилизация.
https://www.ieee.org/about/ieee-history.html
*авто-превод:
Холандският консултативен панел призовава за повишено внимание при 5G Не
използвайте милиметрови ленти в очакване на още изследвания
11 ноември 2020 г.
Консултативен панел към здравния съвет на Холандия препоръчва „предпазлив подход“ към облъчването с 5G
радиация.
Комитетът съветва също така, че честотната лента от 26 GHz (милиметрови вълни) не трябва да се използва
„докато не са проучени потенциалните рискове за здравето“.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/health-council-netherlands-5g
*Авто-превод:
Резолюция 1815 (2011г.) Окончателна версия
Потенциалните опасности от електромагнитните полета и тяхното влияние върху околната среда
8. В светлината на горните съображения Асамблеята препоръчва на държавите-членки на Съвета на Европа:
8.1. най-общо:
8.1.1. предприемат всички разумни мерки за намаляване на излагането на електромагнитни
полета, особено на радиочестотите от мобилни телефони, и по-специално излагането на деца
и млади хора, които изглежда са найзастрашени от тумори на главата;
8.1.2. да преразгледа научната основа за настоящите стандарти за излагане на електромагнитни
полета, определени от Международната комисия за защита от неионизираща радиация,
които имат сериозни ограничения, и прилага принципите на ALARA, обхващащи както
топлинните ефекти, така и атермичните или биологичните ефекти на електромагнитните
емисии или радиация ;
8.1.3. организират информационни и повишаващи осведомеността кампании за рисковете от
потенциално вредни дългосрочни биологични ефекти върху околната среда и човешкото
здраве, особено насочени към деца, тийнейджъри и млади хора в репродуктивна възраст;
8.1.4. обръщайте особено внимание на „електрочувствителните“ хора, страдащи от синдром на
непоносимост към електромагнитни полета и въвеждайте специални мерки за защитата им,
включително създаване на зони без вълни, които не са обхванати от безжичната мрежа;
8.1.5. с цел да се намалят разходите, да се спести енергия и да се защити околната среда и
човешкото здраве, да се засилят изследванията на нови видове антена, мобилен телефон и
DECT устройство и да се насърчат изследванията за разработване на телекомуникации въз
основа на други технологии, които са също толкова ефективни, но чиито ефекти са по-малко
отрицателни за околната среда и здравето;
8.2. относно частната употреба на мобилни телефони, DECT безжични телефони, WiFi, WLAN и WIMAX
за компютри и други безжични устройства, като бебешки монитори:
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8.2.1. задайте превантивни прагове за нива на дългосрочно излагане на микровълни във всички
закрити помещения, в съответствие с принципа на предпазливост, не надвишаващ 0,6 волта
на метър, а в средносрочен план да го намалите до 0,2 волта на метър;
8.2.2. предприемат подходящи процедури за оценка на риска за всички нови видове устройства
преди лицензирането;
8.2.3. въведете ясно етикетиране, показващо наличието на микровълни или електромагнитни
полета, излъчващата мощност или специфичната скорост на абсорбция (SAR) на
устройството и всички рискове за здравето, свързани с използването му;
8.2.4. повишаване на осведомеността относно потенциалните рискове за здравето на безжични
телефони DECT, бебешки монитори и други домашни уреди, които излъчват непрекъснати
импулсни вълни, ако цялото електрическо оборудване е оставено за постоянно в режим на
готовност, и препоръчайте използването на кабелни, фиксирани телефони у дома или, ако
това не е така, моделите които не излъчват постоянно импулсни вълни;
8.3. относно защитата на децата:
8.3.1. разработване в рамките на различни министерства (образование, околна среда и
здравеопазване) целенасочени информационни кампании, насочени към учители, родители и
деца, за да ги предупреждават за специфичните рискове от ранна, необмислена и
продължителна употреба на мобилни телефони и други устройства, излъчващи микровълни;
8.3.2. за децата като цяло, и по-специално в училищата и класните стаи, дайте предпочитание на
кабелните интернет връзки и строго регламентирайте използването на мобилни телефони от
ученици в училищните помещения;
8.4. относно планирането на електрическите електропроводи и базовите станции на релейната антена:
8.4.1. въвеждане на градоустройствени мерки за поддържане на електропроводи и други
електрически инсталации на високо напрежение на безопасно разстояние от жилищата;
8.4.2. прилагат строги стандарти за безопасност при въздействието на електрическите системи
върху здравето в новите жилища;
8.4.3. намалете праговите стойности за релейните антени в съответствие с принципа ALARA и
инсталирайте системи за цялостен и непрекъснат мониторинг на всички антени;
8.4.4. определят сайтовете на всички нови GSM, UMTS, WiFi или WIMAX антени не само според
интересите на операторите, но в консултация с местните и регионалните власти, местните
жители и асоциациите на заинтересованите граждани;
8.5. относно оценката на риска и предпазните мерки:
8.5.1. направете оценката на риска по-ориентирана към превенцията;
8.5.2. подобряване на стандартите и качеството на оценка на риска чрез създаване на стандартна
скала на риска, като се посочва задължително нивото на риска, възлагане на няколко
хипотези за риск, които трябва да се изучават и като се има предвид съвместимостта с
условията в реалния живот;
8.5.3. обръщайте внимание и защитавайте учени с „ранно предупреждение“;
8.5.4. формулиране на ориентирано към правата на човека определение на предпазните мерки и
принципите на ALARA;
8.5.5. увеличаване на публичното финансиране на независими изследвания, по-специално чрез
безвъзмездни средства от промишлеността и данъчно облагане на продукти, които са обект
на публични научни изследвания за оценка на рисковете за здравето;
8.5.6. създават независими комисии за разпределяне на публични средства;
8.5.7. правят прозрачността на лобистките групи задължителна;
8.5.8. насърчаване на плуралистични и противоречиви дебати между всички заинтересовани
страни, включително гражданското общество (Ǻrhus Convention).
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

3

