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УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, 

 

Обръщам се към Вас с надеждата да допринесете за вземането на важни решения 

относно 5G технологията, която според много от учените-специалисти и лекарите по света е 

застрашаваща човешкото здраве. 

Българските гражданите са силно обезпокоени, защото всякакви предпазни принципи – 

постижения на съвременната наука и общество – са напълно игнорирани с предвиденото 

въвеждане на 5G технологията. 

Това писмо е по-дълго, защото уважава Вашия професионализъм, предоставяйки Ви 

надеждна научна информация от оригинални източници с линкове (натискане на 

Ctrl+кликване на подчертаните текстове по-нататък отваря споменатия материал) към 

съществена част от мненията на учени от целия свят, налични на български, английски и 

немски езици във вид на текстове или видеа.  

В това писмо ще намерите резюме на доказуеми мнения на учени-специалисти по 

темата и сериозните аргументи на научната общност от специалисти, които са много 

резервирани към въвеждането на 5G или са категорично против него. Тези именно мнения са 

абсолютно неизвестни на мнозинството от гражданите и заслужават широко оповестяване 

сред обществото, за да се вземат такива решения, които не поставят в огромен здравен риск 

настоящото поколение и не рискуват здравето и живота на следващите поколения.  

Универсалната декларация на ООН за правата на човека, Хелзинкското споразумение и 

други международни договори признават, че информираното съгласие преди 

интервенциите, които могат да повлияят на човешкото здраве, е съществено, основно 

право на човека, което става още по-важно, когато се има предвид експозицията на децата и 

младите хора. 

 Имаме информация, че редица държави (като Дания) и дори отделни градове (в 

Австралия и Кипър) са взели на държавно или общинско ниво решения за забрана на 

въвеждането на 5G, за да защитят здравето и живота на своите граждани. Моля, вижте сред 

посочените документи на английски език източник №5 (Официалното становище на 

Дания), където е описан конфликта на интереси, в който се намират държавите при вземане 

на решения относно 5G.  При тези обстоятелства вашето застъпничество като лекари е още 

по-важно за гражданите на България! 

За съжаление у нас решенията на правителството относно въвеждането на 5G се 

провеждат без никакво предварително проучване на мненията на групи от независими учени 

(без конфликти на интереси) специалисти и медици по въпроса и в условия на извънредно 

положение, което блокира много от инструментите за функциониране на гражданското 

общество.  

И все пак гражданите правят каквото могат, за да защитят своето здраве и това на 

децата си и при тези обстоятелства. Тук може да видите петиция за „Спиране на 5G в 

България“, която е събрала вече 18000 подписа, дори докато в официалните медии тече 

рекламно продуктово позициониране за 5G и в тях липсва обективна информация по темата. 

Също в социалните мрежи (във Фейсбук) тук е видна група, посветена на STOP5G Bulgaria - 

„Спиране на 5G в България“, увеличила се значително напоследък до над 39000 членове и 

продължаваща всеки ден да нараства с бързи темпове.  

За съжаление до момента сме свидетели по темата да се лансират в медиите само три 

вида публикации за 5G.  

https://www.change.org/p/the-world-s-platform-for-change-stop-5g-bulgaria?fbclid=IwAR3_0WqjwOmTg1ACYVystlfbZFDk5rlso3x08-Uaafp4v0OX3n5KWyHOxAQ
https://www.facebook.com/groups/316274899061448/
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Първите от тях изглежда са продуктово позициониране от страна на заинтересованите 

от огромни бъдещи печалби мобилни оператори – те, разбира се, възхваляват възможните 

бъдещи ползи от 5G за комуникациите без да споменават абсолютно нищо за сериозните 

здравни рискове от тях, посочени от учените. 

Вторите публикации може да се квалифицират като написани в някакъв абсурден стил, 

защото с повърхностните си текстове прехвърлят темата „за и против 5G“ в сферата на 

клюките или конспирациите, заблуждавайки аудиторията, че това е една незначителна тема.  

Третият вид публикации ни уведомяват как Българският парламент и Правителството 

променят закони, гласуват данъчни облекчения и отварят широко врати за компаниите, 

въвеждащите 5G у нас, сякаш напълно неосведомени за огромните здравни рискове, 

които 5G крие. Това безпокои всички граждани, имащи достъп до наличните научни 

становища и информация за здравните вреди от радиочестотните електромагнитни полета.  

Вярваме, че когато се запознаете по-задълбочено с темата 5G и Вие ще бъдете на 

мнението на Министъра на околната среда Celine Fremault на Белгия, която коментира 

спирането на изграждането на 5G мрежите в Брюксел така: "Жителите на Брюксел не са 

морски свинчета, чието здраве мога да продавам с цел печалба. Не можем да оставим нещата 

под съмнение" 

Специалистите посочват, че в България проблем създава и необходимостта да бъде 

актуализирана една твърде стара наредба – подзаконов нормативен акт, която се отнася до 

проблема с 5G. Мобилните оператори се възползват от пропуските в нормативната уредба, 

която не е съобразена с новите технологии – „НАРЕДБА № 9 ОТ 14 МАРТ 1991 г. За 

пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на 

хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти“. 

 

Следва кратко представяне на мненията на учените-специалисти по темата, 

класирани по езика, на който са достъпни:  

 

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 

 

 1) Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно 

предстоящото въвеждане на 5G технологията 

(Martin L. Pall e Почетен професор по биохимия и медицински науки към 

Вашингтонския държавен университет;  бакалавър по физика; член на сдружението Phi Beta 

Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс; професор по 

биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет). Професор М. Пол 

започва по следния начин резюмето на своя обширен доклад, основаващ се на 139 научни 

публикации, анализирани и посочени в доклада му: 

 

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА: 

 

„Ние знаем, че има огромно количество литература, демонстрираща с високо 

ниво на научна сигурност, че излагането на нейонизираща (бел. прев. – неизгаряща) 

радиация от микровълновите радиочестоти на електромагнитния спектър причинява 8 

(осем) различни патофизиологични ефекта върху живите организми. 

В настоящия доклад този факт е онагледен в зоната от минимум 12 до максимум 34 

научни изследвания по всеки един от тези биологични ефекти, като всяко такова научно 

https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/


 

 

3 

изследване е посочено в Първа глава на доклада. Също така тези данни осигуряват голямо 

количество доказателства за съществуването на всеки един от горепосочените биологични 

ефекти.  

 

Тези нейонизиращи електромагнитни полета:  

 атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което 

води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични 

ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ 

ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.  

 атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст 

основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните 

организми са нервната система и ендокринната система – дори обикновените 

плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като 

многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване 

функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на 

тези научни открития би било една пълна пародия. 

 създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези 

два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.  

 атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или 

само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до 

образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, 

което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите 

новородени индивиди.  

 причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна 

смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването 

както на невродегенеративни болести, така и на безплодие. 

 намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на 

половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен 

аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.  

 произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 

+] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.  

 атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, 

че този род атаки се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на 

самия ракообразуващ процес.“ 

 

В този свой доклад проф. М. Пол пише: „Пускането в експлоатация на десетки 

милиони 5G антени без да е бил направен дори един единствен биологичен тест за 

безопасност би трябвало да е най-глупавата идея, която някой е имал в човешката 

история.“ 

Цялото резюме на доклада на проф. Мартин Пол може да видите на български език тук, 

а превода на пълния му доклад на български език e наличен тук.  

 

2)  В международна петиция, отправена към ООН, СЗО, ЕС, Съвета на Европа и 

правителствата на всички нации учени от цял свят пишат:  

https://www.facebook.com/notes/stop5g-bulgaria/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8A/516483269040609/
https://lookaside.fbsbx.com/file/5G%20-%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD.pdf?token=AWwKPv0nyYRxIN8eByqwYKJrJIym4Ms50GGjUheSN-UPaL0FgqMUfc5oqzofLHx4pqN_PNVLhKHo68BvoVv1_pxFIzvH1NndgMa-yqGOxRpQ3LGq0vpMkb0xcaIAAGRoFdKavgJgBUrs6umXGl4HVqoZLrfv9INenROv921wYoWFSQ
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„Ние, долуподписаните учени, лекари, екологични организации и граждани от 204 

страни, призоваваме за спешно спиране на внедряването 5G (пето поколение) безжична 

мрежа, включително 5G от космически спътници. 5G ще увеличи значително облъчването с 

радиочестотна радиация много повече от вече функциониращите 2G, 3G и 4G мрежи за 

телекомуникации. Радиочестотната радиацията е доказано вредна за хората и околната среда. 

Внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда, който 

може да се определи като криминално престъпление съгласно международното право.“ 

Целият превод на български език на петицията е наличен тук, а нейния оригинал в 

интернет - тук. 

Учените, съставили текста на петицията посочват:  

„Въпреки широкото отричане, че радиочестотните електромагнитни полета (RF) 

увреждат живите същества,  доказателствата за това вече са огромни. Натрупаните 

клинични доказателства за болни и увредени човешки същества, експериментални 

доказателства за увреждане на ДНК, клетки и органи на организма на голямо разнообразие от 

растения и животни и епидемиологични доказателства, че основните заболявания на 

съвременната цивилизация – рак, сърдечни заболявания и диабет – са до голяма степен 

причинени от електромагнитно замърсяване, представляват литературна база от над 10 000 

рецензирани научни изследвания.  

Ако плановете на телекомуникационната индустрия за 5G се реализират, никой 

човек, животно, птица, насекомо и растение на Земята няма да може да избегне 

излагането, 24 часа на ден, 365 дни в годината, на нива на радиочестотните 

електромагнитни полета, които са десетки до стотици пъти по-големи от 

съществуващите днес, без възможност за бягство навсякъде по планетата. Тези 5G 

планове заплашват да предизвикат сериозни, необратими ефекти върху хората и трайни щети 

върху всички земни екосистеми.“ 

 

3) Професорът по неврология Оле Йохансен изнася в датския парламент лекция 

на тема „Влиянието на безжичната радиация“. Можете да видите неговото изказване в 

превод на български език със субтитри, които е необходимо да включите като кликнете на 

бутона „CC“ в основата на видеозаписа тук. 

„Тук по един брилянтен начин в рамките на двадесетина минути професор Йохансен 

разкрива пред датския парламент огромните вреди от изкуствената електромагнитна радиация 

и емпирично доказва, че по-нататъшното повишаване на радиационните нива чрез 5G или 

други подобни методи няма да доведе до нищо добро, тъй като и сега човечеството вече е в 

тотален колапс заради електромагнитната радиация“.  

 

4) Тук може да видите превод на български език на част от  „Научни изследвания 

на 5G, 4G малки клетки, безжично излъчване и здраве“, които в оригинал са видни на 

сайта на Environmental Health Trust. 

 

5) Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) отдавна се застъпва за 

предпазни мерки по отношение на ЕМП излагане, като посочва, че е имало случаи на 

неизползване на принципа на предпазност в миналото, които са довели до често необратими 

щети върху човешкото здраве и околната среда. Нужни са уместно, предпазни и 

пропорционални действия, предприети сега, за да се избегнат правдоподобни и потенциално 

сериозни заплахите за здравето от ЕМП вероятно ще бъдат разглеждани като разумни от 

https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5_5G_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0.pdf?token=AWzSAHksGdCAKGq15hbYxxeTO1psznqEjX6086rZ63L7v4VAPkbcr-PSB2lFZiidRB399lDzRgMQn7XdhfMfrWoTG1c2liH_Xp1UfVjo-2JN66jGb75n0eKZA6TUoFeAFre7JFF0YTihpzNbC0MjP5_lJ3-rjtrxAhYUtWs76pemgg
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.youtube.com/watch?v=UNCzkKwjP4I&fbclid=IwAR3JNGzVgljFvdvbmSx9HynaErsiGf8iEdiBAtedh-Xg7SoFWFAAGubRhuY
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?token=AWxkfMY7Ks8Y1_da5w67DfOmDVgmeygYonXT9cr3IdCLx9TwDasoBK20yYq8bVB49W5-CIeW3tBMY8Px2sqGZStOYr1hpCixlvYew0D3yfGOhuTy1vaX7A6om8iiiGnEqbV0EFrJWSRjZSEChDOc7h9bn8TgKVXgQF9Fjt-T2_q6wA
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
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бъдещите перспективи. Европейската Агенция за Околната Среда изисква държавите-членки 

на ЕС да направят повече, за да информират гражданите за рисковете от излагане на ЕМП, 

особено на децата…  

(Източник: Брифинг на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), наличен на 

английски език тук). 

 

6) В официалното издание на Американското общество по радиационна онкология 

двама лекари (International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics) пишат:  

„Предстоящото внедряване на Wi-Fi от 5 поколение (5G) в мобилните телефони, 

разширяващо настоящата технология от четвърто поколение (4G) с цел превръщането на 

глобалната взаимосвързаност между устройствата в реалност, беше обявено като значително 

подобрение на скоростта на предаване в сравнение с текущото безжично предаване (1).  

По-малко проучени са потенциалните последици, свързани с тази нужда от скорост: а 

именно значителното увеличение на излагането на живите същества на високочестотни 

електромагнитни полета в диапазона от 1900-2100 MHz при 4G, и при приблизително 

изчислен среден честотен диапазон от 3500 MHz при от 5G (2).  

Докато проучванията на човешки лимфоцити не показват влияние на краткосрочната 

(30- минутна) 900 MHz експозиция върху целостта на ДНК, то проучванията върху животни 

показват, че дългосрочната експозиция на 900-1800 MHz чрез излъчване на мобилен телефон 

от второ поколение (48 мин. на ден за 30-180 дни) предизвиква увреждане на хипокампа. 

Всъщност, неотдавнашно изследване на човешки невробластоми клетки показа повишена 

чувствителност към оксидативен стрес дори след 1800 MHz експозиция само за 10 минути, 

като едновременно с това се увеличават нивата на реактивния кислород при 30- и 60-минутна 

експозиция (3-5) Поради опасенията за безопасност от удвояването на дозата от тези 

нива, свързани с приемането на 5G, световният консорциум от лекари и учени от повече 

от 35 държави препоръча мораториум върху 5G, до по-нататъшно разследване на 

безопасността (1). 

Каква е ролята на медицинската общност (особено радиационната онкология) на тази 

сцена? Трябва ли да мълчим, докато се фокусираме само върху оптимизиране на грижите за 

нашите непосредствени пациенти или имаме отговорността да използваме клиничните си 

познания за радиационна безопасност и ефикасност, за да помогнем за предотвратяване на 

корпоративната печалба да бъде основният фактор за приемливо излъчване на радиация от 

безжични мрежи?“   

Преводът на този текст на български език и оригиналният текст на авторите са налични 

тук.  

 

7) В групата STOP5G Bulgaria във Фейсбук участниците непрекъснато превеждат на 

български език нови документи от чужди езици. От тях може да ползвате в бъдеще. 

 

По темата на деня: По-надолу в текста на немски език е посочено източник за това как 

„5G отслабва имунната система във времената на кризата с коронавируса“. 

 

  

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(18)30718-1/fulltext
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%205G_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf?token=AWxt3T3mZ-TUS_KPwXc3O5l_x2CyuiDsr17lipowniDZhMeoLoCezSR7P4KuvxZZDjCvNH4LYDWl1e9p8aAYDZzdBISXUHIkTD-gLHIiQe0Y6NOPq5z5wTkfl9JgGBCrXrubMmSx6kVl0hRwPBk7jpQPqkl8FMStBsc4HswLI7HydQ
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%205G_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf?token=AWxt3T3mZ-TUS_KPwXc3O5l_x2CyuiDsr17lipowniDZhMeoLoCezSR7P4KuvxZZDjCvNH4LYDWl1e9p8aAYDZzdBISXUHIkTD-gLHIiQe0Y6NOPq5z5wTkfl9JgGBCrXrubMmSx6kVl0hRwPBk7jpQPqkl8FMStBsc4HswLI7HydQ


 

 

6 

1) ВИДЕО: В своя лекция, видна тук Професор  Антъни Милър  (Prof. Anthony 

Miller) излага голямо количество научни данни и посочва изказването на друг учен, че 

„5G е Троянски кон“ (изглежда като чудесен подарък, но носи голямо зло). Професор  

Милър  подчертава, че с 5G: 

• Милиони кули с мини клетки ще бъдат инсталирани на всеки 150 метра в близост до 

нас;  

• Те нахлуват в частното пространство на всеки дом (има предвид, че няма как да се 

защитите от 5G, ако наоколо има инсталирани антени за 5G и някой извън вашия дом 

наблизо го използва – вие също ще имате неблагоприятните ефекти от това); 

• Оптичния кабел е по-безопасен за здравето, по-сигурен и по-бърз; 

• С оптичен кабел всички ще се радват на скорост на комуникация 10 000 пъти по-бърза 

от безжичната интернет връзка, по-малко уязвима за хакерски атаки и по-безвредна за 

хората и другите живи същества.  

 

2) ВИДЕО: Д-р Девора Дейвис синтезира на достъпен език в 13-минутно,  

синтезирайки откритията и предупредителните съвети на водещи експерти в областта 

на биоелектричната магнетика и невронауката. Дейвис обяснява прости мерки за 

безопасност, които никой не може да си позволи да игнорира.  Нейната лекция е озаглавена: 

Rapid Fire - What Brain and Sperm Share and Why Care и може да я видите в оригинал като 

изчакате пропуснете пускащата се реклама в Youtube.   

 

3) Огромно количество научни проучвания по темата са налични на  сайта на 

Environmental Health Trust. „Научни изследвания на 5G, 4G малки клетки, безжично 

излъчване и здраве“, които може да прочете на английски език.  

 

4) INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space To the UN, WHO, EU, 

Council of Europe and governments of all nations. 

 

Initial signatories (УЧЕНИ, ОГЛАВИЛИ ПЕТИЦИЯТА са): 

 

AFRICA Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary 

Research Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. 

Signatory for South Africa 

ASIA Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of 

Technology Bombay, Powai, Mumbai, India 

AUSTRALIA Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean 

Approach”, Lindisfarne, Tasmania, Australia 

EUROPE  

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain 

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, 

Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München, Germany  

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes 

Electromagnétiques), Switzerland 

Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer 

Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting Chief, 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7hAivb_tI&fbclid=IwAR3XvTFnBVXtpvbMykD8Mvw1M1uclnwTJcdRUdcOs289POcy_ZbJ8xyw8c4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Pm5Oc5s4_8M
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
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Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former Director of 

Research at the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM); France  

NORTH AMERICA 

Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State 

University, residing in Portland, Oregon, USA 

Kate Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental History, 

University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Québec, Canada  

SOUTH AMERICA 

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia 

 

ИЗВАДКИ ОТ ПЕТИЦИЯТА: 

„We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from (__) 

countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, 

including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) 

radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF 

radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G 

constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under 

international law.“ (…) 

 „If the telecommunications industry’s plans for 5G come to fruition, no person, no animal, 

no bird, no insect and no plant on Earth will be able to avoid exposure, 24 hours a day, 365 days a 

year, to levels of RF radiation that are tens to hundreds of times greater than what exists today, 

without any possibility of escape anywhere on the planet. These 5G plans threaten to provoke 

serious, irreversible effects on humans and permanent damage to all of the Earth’s ecosystems.“ 

 

5) Официалното становище на Дания относно въвеждането на 5G завършва със 

заключението „Изводът на това правно становище е, че създаването и активирането на 

5G мрежа, такава каквато е понастоящем описаното, би противоречало на действащите 

човешки и екологични закони, залегнали в Европейската конвенция за правата на 

човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, наредбите на ЕС и на Бернската и 

Бонската конвенции.“ В становището изрично посочва, че „Датската държава печели 

значителни суми, лицензиращи създаването и функционирането на комуникационни системи 

чрез, inter alia, търг на честотните ленти за телекомуникационни компании, които след това 

използват лентите, за да генерират милиарди печалба, което е след това се облага с данък.“ 

Много учени са се изказали за този присъщ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. 

Но учените признават сериозни ефекти върху здравето и върху околната среда, които 

причиняват още по-големи икономически загуби. Целия текст на становището може да се 

намери свободно с търсачка в интернет със заглавието му: „LEGAL OPINION on whether it 

would be in contravention of human rights and environmental law to establish the 5G-system in 

Denmark“ 

 

6) В монографията си „Вредни въздействия на безжичната радиация“ Роналд 

Кристоф (Ronald N. Kostoff, Ph.D.) заключава: 

  „Безжичното излъчване предлага обещанието за подобряване на дистанционното 

наблюдение, подобрена комуникация и трансфер на данни и подобрена свързаност. За 

съжаление, има голям обем данни от лабораторни и епидемиологични проучвания, 

показващи, че предишните поколения на технологиите за безжична мрежа имат значителни 
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неблагоприятни въздействия върху здравето. (...) Наслагването на 5G излъчване във вече 

изградената токсична среда от безжична радиация ще изострят неблагоприятните последици 

за здравето. Далеч повече изследвания и тестове от потенциални 5G ефекти върху здравето са 

необходими, преди да може да бъде оправдано по-нататъшното внедряване.“ 

Монографията от 2019 г. е от 649 страници и на стр. 95-649 съдържа представителна 

база данни от статии и изследвания върху вредните въздействия от безжичната радиация – 

това са 554 страници, средно по 10 заглавия на страница или общо около 5500 заглавия! 

Текстът на монографията на английски език е достъпен тук.  

 

7) На сайта на Environmental Health Trust са представени материали на английски 

език за медиите:  Social Media Toolkit Cell Phone Wi-Fi Radiation 

 

 

НА НЕМСКИ ЕЗИК 

 

1) Проф. Клаус Бюхнер, член на Европейския парламент от Екологично-

демократичната партия (ÖDP) изразява научно обосновано мнение за вероятната връзка 

на 5G и пандемията с коронавируса в кратка статия, озаглавена: „5G отслабва 

имунната система във времената на кризата с коронарнавируса“:  

„5G schwächt das Immunsystem in Zeiten der Corona- Krise“.  

 

2) Достъпни безплатно в PDF материали във вид на брошури, съставени от учени 

и специалисти за научни, социални и политически аспекти по темата са налични тук на 

немски език. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Съгласно член 191 от Договора за ЕС: „Политиката на Съюза в областта на 

околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните 

действия.“ По отношение на рисковете от високочестотно излъчване, които вече са известни, 

включително 5G, ние призоваваме за: 

 Европейският принцип на предпазни мерки трябва също да се прилага 

последователно към технологиите за мобилни телефони и не трябва да бъде в ръцете на 

индустриален картел. 

 Оценката на технологиите е задължителна! Тя трябва да се извършва от 

индустриална и правителствена независима комисия с участието на групи за граждански 

интереси. 5G не трябва да се изгражда без оценка на новите резултати от изследванията 

върху ефектите на 5G честотите върху хората, животните и природата! 

 Обръщане на тежестта на доказване: Индустрията и държавата трябва да 

докажат безвредността на 5G преди да бъде въведена! 

 

Благодарим Ви за търпението да прочетете писмото до тук! Пожелаваме Ви 

здраве и нека бъдещите поколения са Ви благодарни за Вашата дейност! 

 

                                                             С уважение: Л. Червенкова 

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/61946/ADVERSE%20EFFECTS%20OF%20WIRELESS%20RADIATION%20(3).pdf?fbclid=IwAR2MZYmyc5ZrYlqhhCGGYDrLhtpqiRuLRN28wgCENCZCOdBrGf5KrGWNnC0
https://ehtrust.org/take-action/social-media-toolkit-cell-phone-wi-fi-radiation/
https://klaus-buchner.eu/5g-schwaecht-das-immunsystem-in-zeiten-der-corona-krise/?fbclid=IwAR1RVu3HzTt74OZnVtZed3dilhO5O110RxW6A-XFPVzKHJZA4QMwNrRbGAg
https://kompetenzinitiative.com/broschuerenreihe/?fbclid=IwAR2-qPnYQhkSKS0MfIBCBUt1ym4McJU4Yxmo1Pnt9_-EuqnDjHJh4J6MGwM
https://kompetenzinitiative.com/broschuerenreihe/?fbclid=IwAR2-qPnYQhkSKS0MfIBCBUt1ym4McJU4Yxmo1Pnt9_-EuqnDjHJh4J6MGwM

