ЗАПОВЕД
от 17 декември 2021 г.

Подписаният, Дирк Геркенс, управител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443
– дружество - лицензодател по Договори за разпространение на телевизионни програми
РЕШИХ:
1. Да се изменят Общите условия към Договор за разпространение на телевизионни програми
– програмите „Нова телевизия” (в SD и HD формат), „Nova News”, „Диема”, „Диема Фемили”,
„Кино Нова” и „Нова Спорт” (в SD и HD формат) и програмите „Magic TV” и „The Voice”
(„Общи условия за основни канали“), както следва:
Създава се нов „Раздел XV „Други“ със следното съдържание:
15.1. Лицензополучателят няма право да прехвърля свое право и/или задължение, част от
или всички свой права и/или задължения произтичащи от Договора или настоящите общи
условия на трето лице без изричното предварително писмено съгласие на Лицензодателя.
15.2. Лицензополучателят декларира, че е квалифициран съгласно законодателството на
Република България за предоставяне на услугите, предмет на Договора, като никакви
законови разпоредби и/или други задължения не го ограничават да предоставя
въпросните услуги.
15.3. Лицензополучателят, както и свързаните с него дружества, а също и всички техни
директори и служители не са предоставяли, предлагали, обещавали и/или разрешавали
предоставянето, а също и ще положат необходимите усилия да не предоставят,
предлагат, обещават и разрешават предоставянето на, пряко или косвено, нищо ценно на
държавен служител, служител на държавно предприятие или предприятие, финансирано
с държавни средства, на кандидат за политическа длъжност, (а) с цел получаване или
запазване на неправомерно бизнес предимство, (б) което в противен случай би нарушило
приложимите закони за борба с подкупите или корупцията на държавата, където
извършва дейност.
15.4. С изключение на случаите, когато предварително е било писмено разкрито на
Лицензодателя, Лицензополучателят заявява и декларира, че не е идентифициран като
обект на санкции от, не е контролиран или собственост на обект на санкции и не
участва в бизнес от името на Лицензодателя по начин, попадащ под обхвата на действие
на Санкционните закони. Лицензополучателят декларира, че не е учреден, не е
собственост или контролиран от лице, пребиваващо или учредено в Иран, Сирия, Северна
Корея, Северен Судан, Куба или Кримския регион на Украйна. Ако Лицензополучателят
бъде идентифициран като обект на санкции от или започне да извършва бизнес с
контрагент, идентифициран като обект или е контролиран и/или притежаван от обект
на санкции съгласно Законите за контрол на износа, Лицензополучателят незабавно
уведомява Лицензодателя в писмен вид, а от своя страна Лицензодателят запазва

правото си да предприема действия, необходими за спазване на приложимите закони,
включително и правото си да прекрати Договора.
15.5. По смисъла на чл. 15.4.:
15.5.1. „Санкционни закони“ означава международните санкции на Европейския съюз,
които са приели неговите държави-членки, санкциите, прилагани от Министерство на
финансите на Обединеното кралство, и санкциите, които са декларирани от
Съединените щати, включително, без ограничение, списъка на специално отбелязаните
граждани, ръководени от Министерството на финансите на САЩ, за да контролират
чужда собственост.
15.5.2. „Закони за контрол на износа“ означава регламентите за контрол на износа
на Европейския съюз, които са приели неговите държави-членки, както и разпоредбите за
контрол на износа на Обединеното кралство и Съединените американски щати.“
2. Да се изменят Общите условия към Договор за разпространение на телевизионни програми
„Диема Спорт”, „Диема Спорт 2”, „Диема Спорт 3” и „Trace Sport Stars” общо наричани
търговски пакет „Diema Extra pack” („Общите условия за Диема Екстра“), както следва:
Да се създаде нов „Раздел ХІVа със следното съдържание.
14а.1. Лицензополучателят няма право да прехвърля свое право и/или задължение, част
от или всички свой права и/или задължения произтичащи от Договора или настоящите
общи условия на трето лице без изричното предварително писмено съгласие на
Лицензодателя.
14а.2. Лицензополучателят декларира, че е квалифициран съгласно законодателството
на Република България за предоставяне на услугите, предмет на Договора, като никакви
законови разпоредби и/или други задължения не го ограничават да предоставя
въпросните услуги.
14а.3. Лицензополучателят, както и свързаните с него дружества, а също и всички техни
директори и служители не са предоставяли, предлагали, обещавали и/или разрешавали
предоставянето, а също и ще положат необходимите усилия да не предоставят,
предлагат, обещават и разрешават предоставянето на, пряко или косвено, нищо ценно на
държавен служител, служител на държавно предприятие или предприятие, финансирано
с държавни средства, на кандидат за политическа длъжност, (а) с цел получаване или
запазване на неправомерно бизнес предимство, (б) което в противен случай би нарушило
приложимите закони за борба с подкупите или корупцията на държавата, където
извършва дейност.
14а.4. С изключение на случаите, когато предварително е било писмено разкрито на
Лицензодателя, Лицензополучателят заявява и декларира, че не е идентифициран като
обект на санкции от, не е контролиран или собственост на обект на санкции и не
участва в бизнес от името на Лицензодателя по начин, попадащ под обхвата на действие
на Санкционните закони. Лицензополучателят декларира, че не е учреден, не е
собственост или контролиран от лице, пребиваващо или учредено в Иран, Сирия, Северна
Корея, Северен Судан, Куба или Кримския регион на Украйна. Ако Лицензополучателят
бъде идентифициран като обект на санкции от или започне да извършва бизнес с
контрагент, идентифициран като обект или е контролиран и/или притежаван от обект
на санкции съгласно Законите за контрол на износа, Лицензополучателят незабавно

уведомява Лицензодателя в писмен вид, а от своя страна Лицензодателят запазва
правото си да предприема действия, необходими за спазване на приложимите закони,
включително и правото си да прекрати Договора.
14а.5. По смисъла на чл. 14а.4.:
14а.5.1. „Санкционни закони“ означава международните санкции на Европейския
съюз, които са приели неговите държави-членки, санкциите, прилагани от Министерство
на финансите на Обединеното кралство, и санкциите, които са декларирани от
Съединените щати, включително, без ограничение, списъка на специално отбелязаните
граждани, ръководени от Министерството на финансите на САЩ, за да контролират
чужда собственост.
14а.5.2. „Закони за контрол на износа“ означава регламентите за контрол на
износа на Европейския съюз, които са приели неговите държави-членки, както и
разпоредбите за контрол на износа на Обединеното кралство и Съединените американски
щати.“
2. Изменението да влезе в сила от 1 януари 2022 г.
3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „Нова Броудкастинг Груп“
ЕООД в раздел „Разпространение на канали“ на 17 декември 2021 г. за период не по-малък от
7 дни.
/п/ Дирк Геркенс, Управител
„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД

