СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжност “ юрисконсулт” – 1 щ.бр.
в дирекция “Специализирана администрация – НЛРПР” в Съвет за електронни медии
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-13-7/22.01.2019 г. на председателя на
Съвета за електронни медии, въз основа на решението си по чл. 20, ал. 3 от НПКДС, отразено
в протокол № 1 от 24.01.2019 г. реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Павел Боянов Петров
2. Стефани Валентинова Моллова
3. Владимир Павлов Павлов
4. Димитър Николаев Маджаров
5. Любомир Емилов Йорданов
6. Павел Стефанов Данчев
7. Радослав Георгиев Митев
8. Анчо Сашев Тодоров
9. Симеон Атанасов Петров
10. Мирослав Красимиров Митрев
11. Силвия Василева Свиленова
12. Марина Евгениева Трифонова
13. Вероника Милкова Кафтанска
14. Нора Венкова Косева
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.02.2019 г. от 09.30 часа в сградата на
СЕМ, гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, ет. 5, заседателна зала.
Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност.
Няма недопуснати кандидати.
Информационни източници за подготовка:
1. Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година
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);
2. Европейска конвенция за трансгранична телевизия,
3. Административнопроцесуален кодекс,
4. Закон за радиото и телевизията,
5. Закон за авторското право и сродните му права,
6. Закон за електронните съобщения,
7. Закон за закрила на детето,
8. Закон за здравето,
9. Закон за държавния служител,
10. Закон за административните нарушения и наказания,
11. Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от
увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на
децата,
12. Национални етични правила за реклама и търговска комуникация.
Дата: 30.01.2019 г.
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