
СПИСЪК  

с допуснатите и недопуснатите кандидати, 

подали заявление за участие в конкурс за длъжност „инспектор” – 5 щ.бр. 

в дирекция “Мониторинг и анализи”  

в Съвет за електронни медии 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-13-8/ 12.02.2021 г. на председателя на 

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

реши: 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

1. Анна Митева 

2. Дима Гоцева 

3. Велислава Узунова 

4. Петя Антова 

5. Анелия Стойкова 

6. Цветелина Стойкова 

7. Никола Тодоров 

8. Милена Славчева 

9. Боян Георгиев 

10. Тони Георгиева 

11. Павел Камарашев 

12. Георги Камарашев 

13. Росен Минков 

14. Гена Цветанова 

15. Любомир Петров 

16. Младен Младенов 

17. Катерина Иванова 

18. Катя Испорска 

19. Росен Желязков 

20. Цветелина Кючукова 

21. Светлана Николова 

22. Даяна Милева 

23. Пламен Горанов 

24. Илия Люцканов 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 01.03.2021 г. от 10.00 часа в 

сградата на СЕМ, гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, партер. 

Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, син химикал и предпазни 

маски, съгласно здравните изисквания. 

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

електронни медии. 

 

Няма недопуснати кандидати. 

 

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. Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава 

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 държавния служител, 

8. Закон за административните нарушения и наказания, 

 

 

 

дата: 18.02.2021 г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ :      /п/    

       

        /Зорница Гюрова/ 


