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А Н Е К С 

№1 

 

 

 

Към Договор №…………/….........……..2020г. сключен в изпълнение на проект 

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2" по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 

Днес…………………………….20........ в гр.Варна , между : 

 

ВСУ „Черноризец Храбър”, адрес: гр. Варна, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев №84, 

ЕИК 103010965, представляван от  доц. д-р Красимир Недялков, Президент 

от една страна и от друга 

………………………………………………………............................................. 

...............................................................................…………………. като ментор 

взеха предвид, че менторът подписва декларация за верността на посочените от 

него данни, неверността на които, както и неизпълнението на поетите по договора 

задължения, при осъществяване на контрол от страна на управляващия орган 

може да доведе до прилагане на финансови корекции към ВСУ, се сключи 

настоящият анекс за следното: 

 

1. В случай, че при упражнен контрол от стана на управляващия орган  по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ във 

връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски 

практики – фаза 2", бъдат констатирани неверни данни в подадената от 

ментора декларация или неизпълнение на поетите по договора задължение, 

и въз основа на това, на ВСУ бъде наложена финансова корекция, менторът 

се задължава да възстанови на ВСУ сумите, заплатени по тази финансова 

корекция. 

2. ВСУ се задължава да уведоми своевременно ментора за извършената 

проверка и направените констатации. 

3. Менторът има право да направи възражение и представи съответни 

доказателства, оборващи констатациите на контролиращият орган.  

4. След влизане в сила на решението на УО за налагане на финансова 

корекция, менторът е длъжен да заплати на ВСУ платената от ВСУ сума на 
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финансовата корекция, наложена във връзка с дейността на ментора в 

седмичен срок от връчване на поканата за плащане . 

5. В случай на неизпълнение в срока по т.4, ВСУ може да реализира правата 

си по съдебен ред, като претендира дължимата сума, лихвите по нея от 

датата на заплащане на финасовата корекция, както и дължимите съдебни, 

деловодни разноски и адвокатски хонорар. 

 

 

 

 

МЕНТОР:     ЗА ВСУ: 

       доц. д-р Красимир Недялков 
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