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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-5 

23 януари 2018 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 23.01.2018 г., 

разгледа писмо с вх. № ЛРР-06-19-00-4/17.01.2018. Писмото е подадено от Ефишънси 

Фърст Медия ООД и съдържа данни за вписани промени по партидата на дружеството 

в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

При проверка на документите и служебна справка в ТР се установи, че са 

вписани като съдружници и ВТ Инвестмънтс ЕООД и Малекс Мениджмънт ЕООД, 

което води до промяна в правно-организационната форма на дружеството от ЕООД на 

ООД. Също така, седалището и адресът  на управление се променят от гр. София, СО- 

район Слатина, ул. 592 N 4, ап.13 на гр. София, СО – район Средец, ул. Аксаков № 11А, 

ет. 4, офис 2.  

Ефишънси Фърст Медия ООД е регистриран доставчик на аудио-визуални 

медийни услуги (телевизионен оператор), притежаващ Удостоверение за регистрация 

ЛРР-02-4-146-01 за телевизионна програма „WNESS TV”, със специализиран 

програмен (за лайфстайл и здравословен начин на живот) профил и национален  

териториален обхват.  

Наименованието (фирмата) на доставчика, както и седалището и адреса на 

управление са реквизити на удостоверението за регистрация (съгласно чл. 125а, ал. 5 от 

ЗРТ) и настъпилите промени водят до изменение на притежаваното от Ефишънси 

Фърст Медия ООД удостоверение.  

Съгласно ТТРТД – чл.10, за издаване на удостоверение, се събира такса в размер 

на 150.00 лв. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125а, 

ал.5 и чл. 125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии                                                               

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

ИЗМЕНЯ регистрацията на Ефишънси Фърст Медия ЕООД, ЕИК 203055573 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование “WNESS TV”,  както 

следва: 

 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Ефишънси Фърст 

Медия ЕООД на Ефишънси Фърст Медия ООД.  

 

Седалището и адресът  на управление се променят от гр. София, СО- район 

Слатина, ул. 592 N 4, ап.13 на гр. София, СО – район Средец, ул. Аксаков № 11А, ет. 

4, офис 2.  
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Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Върховен административен 

съд в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


