
СПИСЪК  

с допуснатите и недопуснатите кандидати, 

подали заявление за участие в конкурс за длъжност „инспектор” – 2 щ.бр. 

в дирекция „Мониторинг и анализи”,  

Съвет за електронни медии 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-13-7/ 13.02.2023 г. на председателя на 

Съвета за електронни медии, въз основа на решението си по чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл, 

реши: 

А) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Елена Карапандова 

2. Любомира Тонева 

3. Мирослав Моллов 

4. Ирена Петрова 

5. Миглена Спасова 

6. Филип Павлов 

7. Петя Куртева 

8. Мария Стойкова 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 06.03.2023 г. от 10.00 часа 

в сградата на СЕМ, гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, 5 етаж, заседателна зала. 

Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, син химикал.  

Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на 

Съвета за електронни медии. 

Б) Недопуснати кандидати: 

Име и фамилия на кандидата Основание за недопускане 

1 Христо Йовчев Професионалната област на придобитото висше 

образование не отговаря на изискванията на длъжността. 

2 Венелин Сапунджиев Не е представено копие на диплома за придобитото висше 

образование. При извършена справка в регистъра на 

завършилите студенти и докторанти не се открива  

документ с посочените номер, дата и издател на дипломата. 

 

Информационни източници за подготовка: 

1. Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета 

от 14 ноември 2018 година за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на 

държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги 

(Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия, 

2. Закон за радиото и телевизията, 

3. Закон за здравето, 

4. Кодекс за поведение, съдържащ мерки за оценка, означаване и ограничаване 

на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, 

5. Национални етични правила за реклама и търговска комуникация, 

6. Етичен кодекс на българските медии на НСЖЕ 

7. Закон за административните нарушения и наказания 

8. Правилник за устройството и дейността на Съвета за електронни медии и 

администрацията към него и интернет страницата на СЕМ. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ :      /п/    

       

        /Зорница Гюрова/ 


