София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ
НОВИНИ
ПОВЕЧЕТО ПЛАЖОВЕ В ЕВРОПА
СА С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО НА ВОДАТА
Водата за къпане по европейските
плажове през 2013 г. е била като цяло с
високо качество — над 95 % от местата
за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Данните показват, че
крайбрежните води са с малко по-добро качество от водите в реки и езера
във вътрешността на континента, съобщава Рапид.
Всички места за къпане в Кипър и Люксембург са били с „отлично“ качество. След
тези страни се нареждат Малта (99% отлични), Хърватия (95%) и Гърция (93%). На
другия край на скалата, държавите от ЕС с
най-висок процент обекти с „лошо“ качество на водите са Естония (6%), Нидерландия
(5%), Белгия (4%), Франция (3%), Испания
(3%) и Ирландия (3%). В България има отбелязани 94 плажа, от които 62 са с отлично
качество, 31 са със задоволително и един е
с лошо.
В годишния доклад за качеството на водите за къпане на Европейската агенция за
околна среда (ЕАОС) се проследява качеството на водата в 22 000 зони за къпане в целия ЕС, Швейцария и за пръв път Албания.
Заедно с доклада ЕАОС публикува интерактивна карта, показваща резултатите на всяко едно от местата за къпане през 2013 г.

Европейският комисар по въпросите на
околната среда Янез Поточник заяви: „Добре е, че качеството на водите за къпане в
Европа продължава да бъде на високо ниво.
Но не можем да лежим на лаврите си, когато
става въпрос за такъв ценен ресурс като водата. Трябва да продължим да гарантираме,
че водите за къпане и питейната ни вода,
както и водните ни екосистеми са напълно
защитени.“
Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор
на ЕАОС, заяви: „Качеството на водите за
къпане в Европа се е подобрило през последните две десетилетия – вече не изхвърляме такива големи количества отпадни
води директно във водоемите. Предизвикателството днес е свързано със замърсяването в краткосрочен план по време на силни
валежи и наводнения. Те могат да предизвикат препълване на канализационните
системи и да отмият фекални бактерии от
земеделски земи в реките и моретата“.
Местните органи следят пробите от местните плажове, които събират през пролетта
и през целия летен сезон. Водите за къпане
могат да бъдат оценени като „отлични“, „добри“, „задоволителни“ или „лоши“. Оценките се основават върху равнищата на два
вида бактерии, които посочват замърсяване
от отпадни води или от добитък. Тези бактерии могат да причинят повръщане и разстройство, ако бъдат погълнати.
Оценките на водите за къпане не вземат
под внимание отпадъците, замърсяването и
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други аспекти, вредящи на околната среда.
Макар повечето от местата за къпане да са
достатъчно чисти за човека, много от екосистемите в европейските водни обекти са
в тревожно състояние. Това е очевидно в
европейските морета – според неотдавнашна оценка морските екосистеми в Европа
са застрашени от изменението на климата,
замърсяването, прекомерния риболов и повишаването на киселинното съдържание на
водите. Тенденцията е влиянието на много
от тези фактори да се засилва.
Повече от 95% от местата за къпане отговарят на минималните изисквания, а 83%
— на по-строгите изисквания за „отлично“
качество. Само 2% са с лошо качество.
Делът на зоните, издържали минималните изисквания през 2013 г., е в общи линии
същият като през 2012 г. Делът на „отличните“ зони се е увеличил от 79% през 2012
г. на 83 % през 2013 г.
Водата на морските плажове е с малко
по-високо качество — 85% от тях са отлични. Всички морски плажове в Словения и
Кипър са с отлично качество.
Във вътрешността на континента качеството е малко под средното равнище. Люксембург е единствената държава, получила
„отличен“ за всички свои вътрешни зони за
къпане, а Дания е втора с 94% отлични плажове. В Германия 92% от близо 2000 вътрешни зони за къпане са с отлична оценка.

И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕПУТАТИ
ОТ БЪЛГАРИЯ СА 30-05-2014
ЦИК обявяви за избрани членове на
Европейския парламент от Република
България по азбучен ред следните имена:
• Ангел Джамбазки - КП „България без
цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”;

• Андрей Ковачев - ГЕРБ;
• Валдимитр Уручев - ГЕРБ;
• Георги Пирински - Коалиция за България;
• Ева Паунова - ГЕРБ;
• Емил Радев - ГЕРБ;
• Илияна Йотова - Коалиция за България;
• Илхан Кючюк - ДПС;
• Искра Михайлова - ДПС;
• Мария Габриел - ГЕРБ;
• Момчил Неков - Коалиция за България;
• Неджми Али - ДПС;
• Николай Бареков - КП „България без
цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”;
• Светослав Малинов - Реформаторски
блок;
• Сергей Станишев - Коалиция за България;
• Томислав Дончев - ГЕРБ;
• Филиз Хюсменова - ДПС.

БЪЛГАРИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В 35 ДЪРЖАВИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕН
На предстоящите избори за евродепутати българите в чужбина ще могат
да гласуват в 68 секции извън страната
в 35 държави. За четири от тях все още
се очаква решение от приемащата страна за разкриване на секции, съобщи за
БНР говорителят на ЦИК Александър
Андреев:
ЦИК, във връзка с предвиденото в Изборния кодекс, откри секции в местата, където в предходните избори 5 години назад
е имало над 100 избиратели и съответно в
местата, където има подадени заявления. В
Лондон има открити 13 секции, а общо във
Великобритания са 25, във Франция това са
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11 секции, които се откриват.
7998 са потвърдените заявления на българите зад граница, които до 29 април 2014
г. подадоха писмено заявление с желанието
си да гласуват извън страната.

и не е включен в избирателни списъци за
гласуване извън страната, ще може да гласува в открита избирателна секция, като
представи документ за самоличност (лична
карта, паспорт или военна карта) и декларация, че има право да гласува.

Избирател, който не е подал заявление

КОНКУРСИ

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В ИНСТИТУЦИИ НА ЕС
В Официалния вестник на ЕС от 6
май е публикувана обява за набиране
на служители за Европейската агенция
по лекарствата (Лондон).
Европейската агенция по лекарствата
(ЕМА) реши да анулира процедура за подбор EMA/AD/355, публикуванa на 6 ноември
2013 г. (ОВ C 320 A от 6 ноември 2013 г.) и
да я замени със следната процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:
ЕМА/AD/359: Началник отдел „ИТ операции“, сектор „Информационни технологии“
(AD 10)
Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и в зависимост от
бюджетните възможности може да им бъде
предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на
Европейския съюз (ОВ L 56, 4.3.1968 г.).
Мястото на заетост е Лондон.

Кандидатите трябва да са граждани на
държава-членка на Европейския съюз или
на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн,
при условие че имат пълни граждански права.
Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта
на Европейската агенция по лекарствата:
http://www.ema.europa.eu/ema/, в секция „Careers at the Agency“.
Заявленията трябва да бъдат подадени
електронно, като се използва формулярът,
наличен на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата. Крайният срок за подаване на кандидатури е полунощ на 17 юни
2014 г.
Моля, обърнете внимание: поради големия брой заявления, получавани в Европейската агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на
заявленията системата може да се затрудни
в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.
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В Официалния вестник на ЕС от 1
май е публикувана покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове и
заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на
Майн, Германия).
Назначаването на членовете на Административния съвет и на двамата заместници се извършва по начин, който осигурява
доколкото е възможно балансирано географско участие и балансирано участие на
представители на двата пола в държавите
членки.
Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕЦБ. Поспециално ще бъдат взети предвид следните критерии:
а) Критерии за подбор
Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:
— много добро познаване и разбиране на
законодателството на ЕС в сферата на банковото дело и други финансови услуги;
— много добро познаване и разбиране на
функционирането на банковия сектор;
— много добро познаване и разбиране на
надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.
Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:
— надзорен опит в банковия сектор или
юридически опит по отношение на надзора;
— задълбочено познаване на институциите на ЕС и процесите на вземане на решения на ЕС, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността

на ЕЦБ и по-специално с ЕНМ;
— задълбочено познаване на задачите
и функционирането на ЕЦБ и по-специално
на ЕНМ;
б) Критерии за допустимост
Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост
(следва да бъдат изпълнени до крайния
срок за подаване на заявления). Те трябва:
— да бъдат граждани на държава членка на ЕС и да се ползват с пълния обем от
гражданските си права;
— да владеят много добре английски
език с доказана способност да се изразяват
писмено и с презентационни умения;
— да имат добри познания по поне един
друг официален език на ЕС.
Освен това много доброто или доброто
владеене на други официални езици на ЕС
би било предимство
Възнаграждение
Избраните кандидати ще получават възнаграждение, съответстващо на възложените им задачи.

ДОМЪТ НА ЕВРОПА ОТВАРЯ
ВРАТИ ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
На 10 май 2014 г. Домът на Европа в
София ще отвори врати по повод Денят
на Европа – 9 май.
Служители от Представителството на Европейската комисия в България, Информационното бюро на Европейския парламент в
София, както и членове на Младежки екип
Европа ще представят на посетителите информация за правата на европейските граждани, европейските избори, възможностите
за обучение и стажове в Европа, съобщават
от ЕК.
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В 12:00 часа ръководителят на Представителството на Европейската комисия,
Огнян Златев, ще обяви и награди победителите в конкурса за есе по теми свързани
с Европейския съюз. След това музикантът
Калин Вельов ще дискутира с младите хора
възможностите, които Европа предлага и ще
проведе открит урок по перкусии.
Вратите Домът на Европа ще бъде отворени от 9:00 до 19:00 часа на 10 май. През
целия ден ще има интерактивни игри с награди.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА
ВАЛИДНОСТ НА РЕЗЕРВНИ СПИСЪЦИ

ниране на развитието на способностите: военни/граждански/космически;
• CONS/AD/431 – съставяне на резервен
списък от кандидати за администратори със
степен AD 9 (старши администратор) в областта на сигурността на информационните
системи;
• CONS/AD/432 – съставяне на резервен
списък от кандидати за администратори със
степен AD 7 в областта на сигурността на
информационните системи;
• CONS-COMM/AD/433 – съставяне на
резервен списък от кандидати за началник
отдел със степен AD 12 в областта на писмения превод с основен език ирландски.
г.

Срокът се удължава до 31 декември 2014

В Официалния вестник на ЕС от 11
април е публикувано обявление, че с
решение на Генералния секретар на
Съвета на Европейския съюз се удължава срокът на валидност на следните
резервни списъци с подходящи кандидати, изготвени в резултат на посочените по-долу открити конкурси:
• Съвет/420/AD5 – съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в областта на сигурността
(Кабинет/сигурност: служба за външна сигурност/защита на мисии);
• Съвет/421/AD5 – съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в областта на сигурността
(Кабинет/сигурност: служба за вътрешна
сигурност);
• CONS/AD/430- съставяне на резервен
списък от кандидати за старши администратори в областта на европейската политика
за сигурност и отбрана (EPSO). Конкурсът
касае два профила със степен AD 9:
• профил 1: висши отговорници по стратегията на планиране на операции и мисии
за управление на кризи;
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Sofia

Мненията, изразени в настоящия бюлетин, са авторски и не отразяват задължително
официалните становища на Европейските институции.
Бюлетинът се разпространява безплатно.

